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do Scnudor Nc!~tm Carneiro. 2~0.2 

- Di~cutindtJ o Projeto dt: Lei dn Scnudo nv 1l.:!j79, de nuwriu dtl Seu. Mende~ 
C.mulc. 11\Jh 

- Dm:urm•n1t1 dirigido ~ Sccrcturht de Educaçi1o c Cultura dn ()f·. pdu Comi~· 
~1lo Permanente de ,".1nhihw~·;\o dns l'rol"csstlres 1!u rede nlicml de ensuw do i)istritn 
Fcder01l, snt1fe n mm·imento rcivindiciLh\rio du clu~~c. cm prollle mclhtue~ cu1Hil~·lle' 
de lr:Jhalho. ,\pehl il C'omis,\:Ío tln Distrito Federal cm favor de pwfe~,ure' que l'~ta• 
riam send,, di~çnminudns ror haverem rarticirudn t!:Lquele mtli'LnLento 2012 

Ilf 

- lndicaçiÍO n~ 1/79, solicitando estudo du Comi~s~o de Constituição c Ju~th;a 
do Scn:1dn, sohrc: futo que indica. IIS!-14 

- Necessidudc de desapropriação pelo Governo Federal de úrc:a que menciona 
no Municfpio de Pedra~ de Fogo-PB. Prioridade que deve ~e r dadu à implantuç~o da 
rc(orma iqtr:íria no Pui.~. 1932 

- Projeto de Lei do Senado n9 127 j79 (Complementar), que rcvogu dispo,itivo 
da Lei Complementar nt 5{10, IHJI 

-Projeto de Lei do Senado n~ 156/79, que institui o seguro-de.,c:mprego c deter
mina outras providências. 2194 

-Solicitando gestões do Mini~tro do Trabalho junto ao Govcrnudor do Estudo 
da ?ara(ba, cm favor do magiatério daquele Estado que ac encontra cm greve. 1897 

ITAMAR FRANCO 
- Aparte ao Scn. Amaral Pcilloto. 2253 
-Aparte ao Sen. Mauro Bcncvides. 1924 
-Apartes ao Sen. Affonso Camurgo. 2158, 2159 
- Apar1cs ao Scn. Dirceu Cardoso, 1848, 1894 
-Apartes ao Sen. Evelásio Vieira. 1865, 1878, 2209, 2210 
-Apartes ao Scn. Franco Montare. 2166 
-Apartes ao Sen. Murilo Badaró. ~225, 2226 
- Apancs ao Sen. Paulo Brossard. 2026, 2132 
- Apartes ao Scn. Pedro Simon, 2206, 2208 
-Apelo ao Governador de Minas Gerais, cm prol do atendimento das rcilo'indi· 

cuções do professorado mineiro, 2108 
- Considerações referentes a projeto de lei que encaminha à Mesa, dispondo 

sobre a localização no território nactonal de usina que opere com rcator nuclear c dá 
outras providências. 2036 

- Descumprimento por purtc da Presidência de normas do Regimento Co
mum, quando da votação pelo Congresso da Proposta de Emenda à Constituição 119 

34/18. !955 
- Discutindo o Projeto de Lei da Câmara nY 46/7H, que dispõe .~obre a jornadil 

de trabalho do pessoal da CEF. 1891 
- Disculindo o Projeto de Lei do Senado n' 34j18, de sua autoria. 2164 
- Discutindo o Projeto de Rcsoluçilo n• 1/75 de sua autoriu. 1950 
- Emenda n' I, de Plenário, ao Projeto de Lei do Senado n' 9~/79. 110:! 
- Encuminhando u votuçào do Projeta de Lei do Senado n' 92j79, de- uutoriu 

do Sen. Mendes Canalc:. 1980 
-Encaminhando ii votação do Requerimento nv 143/79, de autoria <.lo Sen. Jar· 

has Passarinho. 2027 
- Encaminhando a votaçlo do Requerimento n" I~UJ79, dc autoria do Scn. 

Amurai Furlan. 2069 
- Enc:.minhando a votilçào do Requerimento nv 17Rj79, de sua uutoria. 220:! 
- Projeto de Lei do Sen;~do nv 34j7H, que profbc aplicações finunceira~ pelas 

pc~soas jurídicas de direito público de rccunos obtidos com a finalidilde de financiar 
ollm~ ou empreendimentos de interesse du respectiva admimstraçlio. ~164, 2201 

- Projeto de Lei do Sen~do n' JJ8j79, que revoga a Lei n" 6.593j7R, que rutori· 
1:1 a alien:1ç~o das ações da Federal de Segunb S. t\., c dâ outras prm·idênciitS. IIJ7') 

- Projeto de Lei do Senado n~ 14Sf79, que dispõe sohre a Joca:ltaçUo no tcrrr· 
tJrio nacional, de usina que opere com rcator nw.:lcur, c dá outras providên· 
cias. 2041 

- Projeto de RcsoJuçào n~ I j7S, que imprime novu redução uú ati. 76 du Rej:L· 
mcntn Interno, c edita·lhe parágrafo visando permitir que o Presidente ~unstitua, du· 
rantc ~~~ períodos de re~.:es~o d11 Congres~o Nadonal, comissões cspeciui~ interna.' ~ 
e\lcrn:l~. JS.f4, 1950, !9H.2 

- Rcqucrimcnto n~ !4Sj'I'J, ~olicitando a convocuçào t.Jo Mini~tr~~ dt.~ Ju~l;lõ•• <hl 
l'len;irio llo Senado. 11\lt 

- Rei.Jucrimc:nto n~ 147/79, de adiamento da di~cus~:'io do PruJCio d~ Rc~o· 
lu~õoin n" I /75, de ~11:1 ;~utoria. IS44 

--Requerimento n' !7Hj19, dc adiilmento dil votuç;lll do Projeto de Let do !'ic• 
nado !IY J4/7H. :!202 

- SoJicitand1t l1a Pre~idCncta a pmrrop:aç;io da ~e~s;io. 1900 
- Sulicit;mdtl d:L Presidência e:~cJareeimentos sohre u rcjCL~õim Je rw.ictu dt' 

lei ~O:!•J 

- SoJLCitando informoiÇtks .i Pres1dc!nciu Sllbrc andnmento de proJelo llc rc~u· 
lw;,io, de .~uu .tutoria, •!UC di~pJe sohrc: estil~io ~cmdhantc .tn quc ~e f;ll 11:1 t ·.im;1r ..l 
du~ OerutiHlos cm rehu;;lo :w~ untvcnitiirios. llihtl 

- Telelt enviado por S. b• c pelo Scn, TancreJo Ne.,.c:s ao (iulo'cmmlur dtl E'1·1· 
d11 de Mtn;L~ ticrai,, dc rrotc~ltl, contra vLnli:ncL;L' nnlicwi~ uuc tenam 'Lt.llll'\lnlCIL· 
das c1mtru professorus cm greve, nu cupitul daquele Estudo. 1159 

lt\RIIAS PASSt\IHN!IO 
-Aparte ao Sen. Ore~te~ Qui:rcia. II\IJ7 
- Arwrte~ iHl Scn. :\lmir Pinto. I H')() 
- Ar<~rtc~ ao Sen. llirccu Carllo.,u. IH94, ~000, :!tl-l·l 
- Comunicando a sullstiwi,·;io de memhm cm cmnissàn parJunlcntHr de m-

qucrltll, ~1 l'l 
- Di.~cutindn tl Prnjettl de Lei da Cúmura n~ 4h/7H, 11ue tiL~f't)c ~u/HL' iL durao,:.Lo 

du )oruada de truha!ho Un rc~snal du Ct:F. I Hill) 
- Enl.:"iiiiiLLLhandu a \'lii<LI;;\tl do Requerimento nY I.JJj71J de ~ua autorL;L ~1127 



IV 

- Quc~tilo de ordem referente à designação de outra sessão pura o prm~c:~ui
mcmo dns intc:rpcluçõc~ c rcspo~tus do Ministro Mório Henrique Simonsen. 2249 

- Rcruro a dccluruçõcs utribu,das ao Scn. Franco Montoro vcicu\udns cm O 
Gloho, nu~ quais aquele Jlarlnmcntar tece considcruçõcs sobre o comportamento Llll 
lider du ARENA, 11 propósito dos trubnlhos du Comiui\o Mi~ta, incumbida do cstu· 
do du Proposta de Emenda à Constituição n' 34/78. 1826 

- Requerimento n' 143/19, de convocuçào do Ministro da lmlú~trin e do Co
mi:rcio pura prc~tnr in(orrnuçõcs perante o Senado. 2027 

JAISON RARRETO 
-Aparte ao Scn, Aloysio ChavCll. 1964 
-Aparte ao Scn. Marcos Freire. 1961 
- AparLcs ao Sen. Evclâsio Vieira. 1862, 1877, IK78 
- Arartcs ao Scn. Henrique Suntillo. 1922. 2071, 2072, 2073, 2074, :!07h 
-Apartes ao Sen. Lenoir Vargas. 1846, 1847 
-Apartes ao Scn. Mauro Benevidc:s. 1924 
-Apelo à dirc:çào da SUSEPE, com vistas à adoção de providências que visem 

ressarcir prejufzos sofridos por cliente!l de instituições privadas de montepio nu 
Jlafs. 1995 

- Manifestação de apoio a reivindicações de estudantes da área de saúde da 
Universidade Fcdcrul de Santa Cutarina, no sentido de ser ultimnd~ com a neces· 
sttria urgência u construção do Hospital Universitârio em Floriunópolis. 18!!3 

- Objc:çõcs que estariam sendo feitas por grupo empresarial contrârio à viabili· 
dade da implantuéào da SIDERSUL cm Santa. Catllrina. 1928 

- Renexos que udvirào ao desenvolvimento da produção nacionul de nào· 
ferrosos, com a implantação da SIDERSUL. (Discurso entregue à revisao do ora. 
dor). 2078, 2175 

JESS~ FREIRE 
- Requerimento n' 154/79, de desarquivamento do Projeto de Lei do Senado nv 

118/77, de suu autoria. 1914, '2.028 

JORGE KALUMt 
-Aparte ao Sen. Aloysio Chaves. 1916 
-Requerimento n• 175/79, de dispensa de publicação, para imediata discussão 

c votaçiio, da redução final do Projeto de Rcsoluçilo n• 26/79, 2114 
- Requerimento n• 176/79, de dispensa de publicação, para imediata di~>Cussào 

c votuçào, da redução linal do Projeto de Resolução n• 27/79, 2114 
-Transcurso do centenário de nascimento de Francisco Cavalcante Mangabci· 

ra. 2211 

JOAO CALMON 
-Comunicando à Presidência que !C ausentará do Pais. 1811 

!OS~ LINS 
- Aparte ao Sen. Agcnor Maria. 2035 
-Aparte ao Scn. Humbc:no Lucena. 1925 
-Aparte ao Sen. Milton Cabral. 2067 
- Aparte ao Scn. Pedro Simon. 2017 
-Apartes ao Scn. A1mir Pinto. 1984, 2127 
-Apartes ao Scn. Dirceu Cardoso. 1892, 1893, 1895, 1979 
-Apartes no Scn. Evelásio Vieira. 1861, 1862, 1865, 2021, 2022, 2023 
- Apartes ao Scn. Franco Montare. 1896, 1989, 1990 
- Apartes ao Sen. Henrique Santíllo. 1922, 2072, 2073, 2074 
-Apartes ao Sen, Jaison Barreto. 1930 
-Apartes ao Sen. Marcos Freire. 1961, 2220, 2222, 2223, 2224 
- Apurtc:s uo Sen. Murífo Bndaró. 1859 
-Apartes 110 Scn, Orestes Quércia. IR97, 1891S 
-Apartes ao Scn. Paulo Brossard. 1853, JH54, 1855, 1856, 1857, 213~ 
- Decisões tomndas pelo Governo Federal, atnvi:~ do Cun!iclho de Desenvolvi· 

mente Económico, relativas à utividude produtiva do sc:tor rurnl c comercial unção 
úos produtos ugrfcolas. 2109 

- Discutindo o l)rojcto de Lei da Climara n9 46/78, que dispõe sobre a duração 
da jornada de trabulho do pessoal da CEF. 1891 

- Emenda n~ I, de Plenário, ao Projeto de Lei du Ciimaru n• 46/78, que di~põc 
~obre a duração dn jornada de trabalho do pessoal da CEF. Hl89 

- Encaminhando a votuçi\o do Projeto de: Lei du Câmara nq 1/79, que: dispõe: 
sobre: a crinçilo de cargos nu Secretaria do Tribunal Rep:ion11l Eleitoral do Rio Gran
de da Sul c dá outro1s providê:nciu!i, 2069 

- lntcrpc:l;~çôes feitas ao Ministro Mário Henrique Simonsen. 2242 
- Repercussões que: advir;\o para o setor ug:rlcola com us recentes medidas udo· 

tlHll1s pelo Governo Federal pura ll sc:tor. (Discurso entregue a rcvisilo do ora· 
dor). 2096 

- Requerimento n' 168/79, de dispensa de publi~;açào, pura imcdiutu discus1>ilu 
c voUtç~o. du reduçilo linal do Projeto de Decreto Legislutivo nY 2/79. 20K4 

-Requerimento n~ 169/79, de di~pensu de publicuçilo, pura imcdiutu discussi1u 
c votaçilo, du redaçlio linal do Projeto de Decreto Lcgialutivo n' 3/79. 2084 

JOSE RICHA 
- Decisão uprovudu pelos memhr05 do M DR, do Estudo do Pnranú, de rcrmu· 

nc:ccrcm unido.~ enqum\lo não houver ~ido rc:staunu.J;1 a plenitude dcmocrfttk:l nn 
Pais. Extinção du notu promis~óriu rural. 1956 

- Protestando contru ato~ pruticado~ pelo Reitor da Universidudc de londri· 
nu-PR, cm descumprimento de acordo anumido por uqucla autoridade, quando 
processo grevista naquel11 universidade, 2160 

JUTAilY MAGALHAES 
- Editoriais do~ jornais O Globo c Folha dt> S. Paulo, sobre u condcnaçi1o u mor· 

te impostu pelos govcrnuntc:s do Irã uo Xá Reza Puhlevi e sua fumflia. 1847 
- Inicio da realizução de estudos pelos Mini~tro do Interior c du Agricultura 

com Yistas ao desenvolvimento da agricultura nordc.~tina. 2216 

LÁZARO BARBOZA 
- Adoçào de providências a Jim de impedir a deflagração de conflito armado 

entre fazendeiros c lndios no Municlpio de Tocantlnia-GO. 1978 
- Aparte ao Sen. Affon!>o Cnmargo. 2159 
- Apurte ao Sen. Amurai Peixoto, 2253 
-Aparte ao Scn, Gabriel Hermes, 2190 
- Aparte ao Sen. Orestes Quércia. 1975 
-Aparte ao Sen. F'aulo Brossard. 2170 
-Apartes ao Sen. Agenor Maria, 2189 
- Apartes no Sen. Aloysio Chaves. 1834, 1835, 1836 
- Apartes ao Scn. Franco Montara. 1896, 2166 
- Discutindo o Projeto de Lei do Senado n9 92/79, de autoria do Scn. Mcnde1> 

Canale. J83K 

LEITE CHAVES 
- Discutindo u Projeto de Lei da Cítmara n9 46/78, que dispõe sobre 11 duração 

du jornada de trabalho do pessoal da CEF. 1889 
- Discutindo o Projeto de Lei do Senado n9 92/79, de autoria do Scn. Mendes 

C;malc:. 190 I 
- Realização cm Salvador de congresso nacional da classe estudantil. 21:!9 
-Simpósio sobre a soja, realizado na Cidade de Ponta Grossa-PR. (Discurso 

cntrcr,uc: à revisão do orador). 2134 

LENOIR VARGAS 
- Apurtc ao Scn. Evelásio Vieira. 1877 
-Aparte ao S~n. Gastão MUller. 1921 
-Apartes ao Scn. Jaison Barreto. 1929, 2177 
- Data nacional da República Argentina. 2101 
- Utilização do curvào nacional como uma das fontes alternativas dt obtenção 

c aproveitamento de energia, com capacidade de contribuir para a redução da depcn· 
dí:ncia encrgêtica externa. 1845 

LOMANTO JúNIOR 
- Aparte ao Sen. Franco Montoro. 1990 
-Aparte ao Scn. Jorge Kalume. 2212 
-Apartes ao Scn. Almir Pinto. 1983, 1985 
- Aparte uo Sen. Dirceu Cardoso. 1959 
- Aparte ao Sen. Evejásio Vieira. I R63 
-Apartes ao Scn. Orestes Qué:rcia. 1974, 1975, 1976 
-Apartes ao Sen. Paulo Brossard1 2132, 2133 
-Apartes ao Scn. Pedro Simon, 2102, 2103 
- Considcraçõc:s sobre projeto de lei encaminhado ao Congresso Nncionul, pc::lo 

Presidente da K.epública, que: dispõe: sobre as relações entre o corpo discente c a insti· 
tuiçào Jc ensino superior, e dá outras providências, 1993 

- Encaminhando a votação do Projeto de tei do Senado n9 27H/78 (Comple
mcntur), de autoria do Sen. Nelson Carneiro. 2203 

-Justificando o Projeto de Resolução n~ 28/79, que encaminha i1 Ml:liu, criun. 
do ii Comissão de Municípios. 2094 

-Projeto de: Lei do Senudo n~ 134/79, que equipara os professore.~ de delicicn
tcs auditivos ao~ hubilitudos cm mu~istl:rios especial de exccpcionni~. 1943 

LOURIVAL IIAPTISTA 
-Apelo no Ministro dn Agricultura nu sc::nti~o de que determine ao INCRA 11 

aprovação do projeto de colonização rara resulurizaçilo da$ tcrms do Projeto de: Co
lonizução do Treze, no Estudo de Scrttipc. 1997 

- Crônica do jornalista Celso Marinho, publicuda no jornal f'11/h11 ,/t' S. l'at;/u, 
~oh n titulo "0 J•ratesto dos (,oetus l'opulnrcs". 2079 

- Crinçiio de novos purtidos com u preservuçilo da~ 11tuab ugrcmiuçUc:s parti
dúrius. 194) 

- Entrcvbtu do Ministro du Fuzendn concc:didlt à rcvistu Ma11fht'lt', sohre o 

problema da influçi\o brnsilciru. 2171 
-Requerimento n9 137/79, de trunlitriçào no~ Anuis do Sc:nudn, do prnnuncitl· 

mcnto proferido pelo Ministro Milrio Andrcnu.n, cm reuniilll tJu SUDENE, reuliiU· 
du no Recife. IH3? 

LUIZ CAVALCANTE 
- Aparte no Scn. Marcos Freire:. 2220 



- Apartes ao Scn. Dirceu C.:urdo~o. 1947, 194íi, J'i99 
- Apurtcs ao Scn. Lourivnl Bapti!ilu. J94S 
-Apartes no Scn. Pedro Simon. :!J{)fi, :!107 
-Absolvição do c~-Scnudnr Wilson Campos pe\u Ju~tiça do btudo de Pern;lm· 

huco. 2100 
- Cotejo das laltu~ de innaçào verificadus nos últimos governos c as pcrspccLi· 

v as desta taltil p:m1 o Governo do Presidente Fi~ueiredo, Atuuçào do Ministro du Fa
l.cnda no disciplinumc:nto do mercado de capituis. :!l!i6 

- Evoluç;io dos principais produtos importndos pelo Pais. 1977 

LUIZ VIANA 
- Comunicundo o arquivamento do Projclo de: Lei do Senado n9 64/75, por ter 

recebido pareceres contrflrios quanto ao mérito da~ comissões a que foi dbtribui· 
do. 194:! 

-Comunicando o pruto paru oferecimento de emenda/i ao Projeto de Lei do Se· 
nado n• 136/791DFJ. 1972 

- <.:omunicundo o prazo pura oferecimento de emendas aos Projetes de Lei da 
Cãmara nvs :!7, 28 e 30, de 1979. 2126 

-Comunicando a presença no Senado da Sr• Eunice Mafalda Michiles, suplen
te convocada pura preencher a vaga do Sen. João Basco. 2:!32 

-Comunicando o comparecimento no Senado do Ministro Mltrio Henrique Si
monsen cm atendimento à convocação do Senado, feita alravi:s do requerimento do 
Scn, Henrique: Santillo. 223:! 

- Referindo-seu sugestões apresentadas no decorrer dos debates, c concernen
tes a prorrogaç~o do prazo concedido à Comissão Mista incumbida de apreciar u 
flropostu de Emenda à Constituição n9 34j7K. UIJO 

-Respondendo u questões de ordem lcvnntadas pelos Senadores Marcos Freire 
c Jarbas Passurinho. :!:249 

MARCOS FREIRE 
- Aparte ao Scn. Almir Pinto. 1890 
-Aparte ao Sen. Jaison Barreto. :!:176 
- Apurtc ao Scn. Orestes Quércia. 1899 
-Apartes ao Scn. Aloysio Chaves. IK36, 1963, 1964 
-Apartes ao Sen. Dirceu Cardoso. 1893, 1894 
-Apartes ao Scn. Evclásio Vieira. 1862, 1878 
- Apancs ao Scn. Henrique Santillo. 1921, 1922 
-Apartes ao Sen. Jarbas Passarinho, 18:!:9, 1899 
-Apartes ao Sen. Mauro Bcncvidcs. 19:!:3, 1924 
-Aparte ao Sen. Murilo Badaró. 1859 
-Apartes ao Scn. Paulo Brossard. 1851, 1852, 1854, 1855, 213:!:, 2!33 
-A reforma agrária como uma das reivindicações dos trat>alhadorcs do campo, 

abordadas perante o III Encontro dos Trabalhadores Rurais, recentemente realizado 
cm Brasfliu. 2219 

_. Denúncia de apreensões 11rbitrárias de ónibus conduzindo participantes do 
Congresso de Estudantes a rc:alizar•se na Bahia. 2128 

-Discutindo o Projeto de Lei da Câmara nq 46/711. que dispõe sobre a duração 
da jornada de trabalho do pessoal da CEF. 1960 

-Projeto de Lei do Senado n9 128/79, que altera a redução do Decreto-Lei 
nil 2~9/67, ane~ta à CLT, tornando obrigatória a notilicaçào das doenças profissio
nais e das produzidas por condições especiais de trabalho também ao sindicato res· 

' rectivo, ao qual pertcuça o trabalhador atingido. 1874 
-Questão de ordem referente 1) designação de outra scs)ilo para o pro~scgui· 

mento das interpclaçücJi c re~postas do Ministro Mário Henrique Simomen. 2:!4H 
- Solicitando csclarccimc:nto à Presidénciu ~obre passivei aheraçào de oricn

taçào referente 1is inscrições no livro pnra pronunciamentos em scssiio. IK66 
-Suspensão da intcrvcnçào dccrctuda pelo Ministéno do Trabalho nos Sindi

culm dull Metalúrgicos rlo ABC puulista, com retorno de suas antigus liderança~. 
A !leio a,, Scn. Moacyr Da lia, cm favor da brevidade de seu pnrtcer, cm nome da Co
missão de Con~lituiçiio c Ju~tiça, sobre projeto de sua nutoriu que e!lpecificn. I!S7!\ 

MAURO IIENEVIDES 
- t\purtc ao Sen. Cunhn Lim<~. 1911\ 
- Apnrte iHl Sen, leite: Chuves, lH!\9 
- A[lurtc ao Sen. Milton Cubrnl. .:!007 
-Aparte ao Scn. Orestes Quércia. 1974 
- Apurte ao Scn. Paulo llros!lard. ~026 
- Apurtes uo Sen. Almir Pinto. 1~:!4, 1!1:!!1, 19113 
- Apurlc\ ao Sen. Evci(Lsio Vieira. IHOO, IH76 
-Apartes uo Sen. Frunco Montoro. IR95, 19119 
- t\piLrtcs an Scn. Itamar Franco. 11191, 1955, 195(1 
- Apelu 110 Mini~tro do.~ Trun~porte~ cm prol da ulocnçllo de recursm de l'orma 

a pnssibilitnr a act~lcruçilu dus trabulhos e~cCUiudos nu rodovia Bru)ilia-Fortulei<L 
tHR-0:!0). l'l.ll 

- Criuçiio, com sede cm Bruslliu, de Tribunul Rc~ional dll Trahulho. 1957 
- J)iseutindu o Projet\l de l.ei 1lu Cilmurn n" 46/7H, lJLLe disrôe ~obrcu llurnç(Lu 

du jnrnudu de truhuJILtJ du pc!>MlUI du CEF. lq2J 
- l'rujchl de Lei Un ScmLlh.J n~ llíif7H, que uheru disrositivo dn Lei n~ f1.045/74, 

raru 0 firn de incluir u represcntuntc do llnnco Uo Nordeste du Hrusil nu cnmpos~t;ào 
du (ilnsclhu Mnncl.~rin N11cinnal. llJ7:!: 

v 
- RcgLslw du cleLçiin do novo Bispo 1\ux.iliur da Dioce~e do Crato, Dom New

tnn lloland;L Gurgel. líiH~ 

- JJ• Reunião Anual da Sociedade Brasileira rara o Progrc.\so da Ciência a 
rcalilar4e nos dias li a IIS de maio no ramp11.r da Universidade Federal do Cea· 
ri1. I H47 

MENDES CANALE 
- Aparte ao Scn. Almir Pinto. I íi24 
-Aparte ao Sen. Ga.~tJo MUller. 1921 
- Fcdcraliluçào da Universidade l:.stadual de M;tlo Gros!>o, localitada na Cidu-

de de C11mpo Grundc-MS. 2U3J 
- l,rojeto de Lei do Senado n9 92/79, que modifica disposições da Lei 
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neiro .. , .. , .. , ........ , ........•..•................••.....•...... · 
-Projeto de lei do Senado n• 130/79, do Scn. Orestes Quér· 

cia ................... , ...• , .• , .. , ..... , ......................... . 
-Projeto de Lei do Senado n• 131/79, do Scn. Orestes Quêr· 

ciu , , ... , , , . , , ................................•................... 

9. Discursos do expediente: 
-Sen. EvclásioVicira , ....... , ... , ........ , ...... , . , ........ . 
- Sen. Marcos Freire, .. , , ...... , ..... , ............ , , , , . , , , .... , 
- Scn. Oastlio MUller ... , , , ... , , •.... , . , ....... , ............. , . 
- Sen, Mauro Bencvidcs., ....... , .................... , ... , .. : .. 
-Scn. HcnriqucSuntillo.,,, ........... , , ...• , . , ............. , .. 
- Sen. Jaison Barreto ... , . , ... , ..... , , . , , ..................... . 
- Sen. Nelson Carneiro . , . , .. , , .. , , . , , ... , ... , .. , , ..... , .... , .. . 

10. Indicação: 
- N• 1/79, do Scn. Humberto Lucena , ................. , .. . 

11. Requerimento~ uprcscntudos: 
- N• 150/79, do Sen. Amurai Furlun ...... , ...... ,,, .............. . 
- N• 151/79, doScn, MiltonCnbrul ... , . , , , ..... , . , ...... , ...... . 

1:!. Ordem do din: 

1851 
1857 
1860 
1866 
1868 

1872 

Ul72 

1872 

11172 

187l 
187l 

187) 

1874 

1874 

1875 

1875 

1875 

1876 
1878 
1118~ 
IH!l~ 

188) 
188) 
1884 

1884 

I llHS 
1885 

- Requerimento n• 140/79, do Scn. Ore~tes Quérciu. Aprovudo . . . . . . IHH5 
-Substitutivo do Senado no Projeto de Lei du Ctimura n• 109f7H. 

Di~cussilocnccrradu ................................................ I!IK5 
- J•mjcto de Lei da C!imura n9 46f7H. Discus~iio adiada.,... . . . . . . . . . lt!K9 

I J. l>csip:nuçàu du ordem do dia d!l rróJUOltl Sessão. Eni:crmmc:n· 
to ................ , ... ,., ......... ,, .... ,., .. ,,, .. ,. 1901 

14. llhcurso proferido cm ~cssaountcrior: 
- Scn. Leite Chuvc~,l\U tJ9• Sessão, cm 16lie maio 1901 
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71• SESSÃO, EM IH DE MAIO 111: 1979 

I. Ahc:rtura 

2. Oficio do JY.Secretúrio da Câmara dos Depu tu dos: 
-N'200j79 ................................................ . 

J, Pareceres referentes lls sej:~uintes matérias: 
-Emenda de Plenário ao Projeto de Lei do Senado n' 104/77 , , ... , . , . 
-Projeto de LeidaCUmara n' 157/78 , .... , .. , .. , ... , .......... , . 
-Projeto de LeidaCümara n' 1/79 , , , ... , , , ............... , , , .. . 
-Projeto de Decreto Legislativo n' 5/67 ..... , . , , , , , ... , , , .. , . , .. . 
-Projeto de Lei do Scnudo n~ 35/79 ............. , ........... , .. . 
-Projeto de Leida Câmara n•J0/77 , ..... , , .................... . 

4, Requerimento apresentado: 
- N' 152/79, do Sen. Paulo Brossurd 

S. Projetes apresentados: 
-Projeto de Lei do Senado n• 132/79, do Sen, Amurai Furlan 
-Projeto de Lei do Senado n•l33/79, do Sen. Amaral Furlan 

6. Requerimentos upre5entudos: 
- N11 153/79, do Sen. Orestes Quércia ... , , ....................... , 
- N' 154/79, do Sen, Jessé Freire, .................... , , , .. . 

7, Comunicação da Prc:sidê:nci:1 

H. Discursos do e~tpediente: 
- Sen. Paulo Brossurd ..... , .......... , , ....... , ........... . 
-·Sen,Aioysio Chaves .. ,, ... ,., ......... ,.,, .. , ... ,,,., .. . 
- Sen. Cunha Lima ................ , . , , ...... , . , , ............. . 
- Sen. Gi!stão J\1Uiler .............. , . , , ....................... . 

9, Requerimento apresentado: 
- N9J55/79,doSen. Paulo Brossard. Deferido .................... , 

10. Ordem do dia: 
-Projeto de Lei du Câmara n' 46/7H. Discussão encerrad:~ ......... , , 
- R~:dacào fin:~l do Projeto de Lei da Cümura n' 50/77. Aprov:~· 

doA~*·················································· 
-.Redução final do Projt:to de Dctrcto Legislativo n" 6f7R. Apro· 

vado1, A promulgação .. , .. , .. , , . , . , , , , . , .. , . , , ....... , . , ........ , , , , 
- Redução final do Projeto de Decreto Legislativo n' 26f7H, Aprov 11 • 

da. A promulgação ..•. , , .... , ... , ... , , ••... , .. , , , , .•..•..• , , , , , .. . 
-Projeto de Lei da Câmara n• 149f7H. Discu5são encerrada ......... . 
- Projeto de Lei da Câmara n' 48/78. Rejeitado. Ao arq1•ivo .. , . , ... . 
-Projeto de Lei do Senado nY 130/77 (Complementar), do Sen. 

Vasconcelos Torres. Rejeitado. Ao aiZjUivo .. ,,, ...... ,.,, .......... , .. . 

11. Discursos após a ordem do dia: 
- Sen. Jaison Barreto ... , , , , ..... , .................... . 
-Sen. EvundroCurreira, .... , ......• , ......................... . 
- Sen, Franco Montara . , , . , ... , , . , .. , ... , ....... , , . , , . , ... , , , , 
- Sen. f\1auro Benevides . , , . , ....• , ........... , ........... , , , , . , 
- Scn, Humberto Lucena ... , , , , , ... , , •.. , .... , .. , .. , ..... , ..... 
- Sen, Dirceu Cardoso , , . , , .... , , ... , , .......... , , , , , .. , . , .. , . , 

12. Designação da ordem do dia da próxima sessão. Encerra· 
menta .. , , .... ,, . , ......... , ..•.•........ , ........•............... 

72• SESSÀO, EM li DE MAIO DE 1979 

1. Abertura , . , , ....... , . , , . , .... , , . , .. , ..... , , . , ......... , , . , , 

2. Oflci~.u do I'·Secretllrio da Cf1mura dos Deputados, encami· 
nhando ll revisilo do Senado autógrafos dos seguintes projetas: 

-Projeto de Lei da C1imura nY 25/79 . , , . , , . , . , . , , . , . , , . , .... , .. , , 
-Projeto de Decreto Legislativo n' H/79 . , . , .... , , , , ....... , , .. , . , 

3. l,arecer referente à seguinte mutéria: 
-Projeto de Re~oluçilo nY 4/79 . , . , , . , , . , . , .. , .. , . , , , ..... . 

4. Comunicnçilo du Presidi: nela: 
-Arquivamento do Projeto de Lei do Senudo nv M/75 

5. Projeto upre~cntndu: 
-l,rojetn de lei doScnmJu n" 134/79, do Sen. Lomuntu J(Jnior 
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19411 
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ICJ4.1 

(1. Di~cursns do C)!;Jlcdientc: 
- Sl•n. Luurival Uuptista .. , .. , ...... , , , .. 
- Scn. Dirceu Cardoso ... , .. , , , , .. , . 

7. l,rojeto apresentudo: 
- Projeto de Lei do Sem1do nv 135/79, do Sen. Agenor Ma riu . , . , . , 

H. Ordem do dia: 
- Requerimento n• 146/79, do Sen, Orestes Qui:rcia. Arrovudo , ..... , 
-Requerimento n~ 148/79, do Sen. Henrique Santillo, Aprovudo .... , 
-Requerimento n9J49/79, do Sen, Orestes Quércia. Aprovudo .... , .. 
-ProJeto de Resolução n' 1/75, do Sen. Itamar Franco, Discuss1io 

encerrada. Votação adiada por falta de quorum. , , .•. , .. , ....•..... , , .. 

9. Discursos após u ordem do dia: 
- Scn, Paulo Bros:mrd ....... , . , .... , , , ...... , ....... , .. 
- Sen. Murilo Badaró (discurso entregue à revisão do orador) 
.:._ Sen. Itamar Franco ...... , ...... , , ..... , , .. , , , .......... , ... . 
-Sen.José Richa .............•. , .......................•...... 
- Sen. Evandro Carreira , , , , .... , . , ............... , ............ . 
- Scn, Mauro Benevides , . , .. , .... , . , , ....................... , .. 

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

li. Discursos proferidos cm sessões anteriores: 
- Sen. Dirceu Cardoso, na 67• Sc~são, cm 14 de maio ............. , .. 
- Sen. Dirceu Cardoso, na 68• Sessão, cm IS de maio., .......... , .. . 
- Sen. Marcos Freire, na 71 • Sessão, cm IH de: muio . , . , ... , . , ...... . 

73• SESSÃO, EM ll DE MAIO Df: 1979 

I. Abertura .. , ................. , ..... , .......... , , , .. , ... , .. . 

2. Mensagem do Presidente da República, submetendo it dclibe· 
racào do Senado o Projeto de Lei do Senado nv 136/79 (DF) 

3. Parecer referente à seguinte matéria: 
-Oficio S-n~ I 3/78 ... , , . , ........... , .... , . , , . , , .. , . , ........ . 

4. Cumunicação da Presidência: 
-Prazo par<~ oferecimento de emend01s 110 Projeto de Lei do Se· 

nudunQ IJ6j79(DF) ............ , .................................. , 

5. Requerimentos apresentados: 
- Nv 156f79, do Sen. Henrique de Lu Rocque .. , . , .... , ......... , , . 
- N~> 157/79, doSen. OrestesQuércia , ... , , ......... , .. , ... , , , . , .. 
- N~ 15Hf79, do Sen. Nelson Carneiro ... , .... , , .. , , , ... , , , , . , .... 

6, Projeto apresentado: 
- Projeto de Lei do Senado n9 137/79, do Sen. Adalberto Sena ... , , .. , 

7. Discursos do eltpedicnte: 
-Scn,OrestesQuércia , ....... , , , , , , , , , .... , , , .... , . , .. , . , .... . 
- Sen. Luiz Cavalcante , , , , , ..... , . , , .. , . , , ...... , . , , ....... , , . , 
- Sen. Lúzaro Burboza ... , , , , , , . , .......... , .. , , , , , , , .. , , , , . , . 
-Sen, Dirceu Cardoso , , . , ... , . , ,, , , , , . , , ... , , .... , ,, ..... , . , . , 

8. Projetas apresentados: 
-Projeto de Lei do Senado nv 138/79, do Sen.ltamur Franco , , ...... . 
-Projeto de Lei do Senado n' 139/79, do Sen, Nelson Carneiro ...... . 

9, Ordem do dia: 
-Projeto de Lei do Senado n~ 92/79, do Sen. Mendes Canale. 

Votuçilo adiada por falta de quorum ................................ . 
-Projeto de Rctoluçlo n• 1/75. Votaçào adioda por falta de 

q1j{)n1n1 , ••• , ••• , , , , • , , •• , • , •• , • , ••••• , , , •••• , • , , ••••••••••• , , ••• , , 

- PMjeto de Lei du Câmara "' 50/78, Di~cu~~ào encerrnda. 'V o· 
tação adiudu por falta de qunnm1 .• , • , , , ... , , , , , ..• , •. , , .. , , , .. , , , , , , . 

- Projeto de Lei do Senado n' 4f79, do Sen. Nelson Curnciru. 
Discussão encerrada por fulta de qucmm1 , • , , •• , •• , , , ••• , , , • , , , . , •• , • , •• 

- l'rojeto de Lei do Senado n9 6/79, do Sen. Oreste~ Quí:rcin, 
Discussão sobrestadu, em virtude de faliu de quoncm pum 01 

vutuçào de Requerimento n~' I 59f79 , , , .. , ........ , , . , , . , ...... , , , ... , . 
-l)rojeto de Lei do Senado nY H/79, dn Sen. Franco Montoru. 

Dbcu.~sàu Mlhre.~tudu, cm virtude de f11ltu de Cf/Wnlm pum u votação du R c· 
querimento nv IS'l/79 ..... , .... , , ...... , ... , ........... , ... . 

10. IJiscursus ap()s a nrdcm do dia: 
- Scn. Almir Jlinto., .. ,. 
-Scn. llumhcrtol.ucenu ... 
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- Sen, Frunco Montoro , , . , , , , , . , , , , , , , , . , .. , . , , , , , , . , , ... , . , , , 
-Sen. LomantoJunior,,,,,,,,,,,,, .. , .. ,,,,,, .. , , , . , .. , , , , . , , , 
- Sen. Bernardino Viunu,, .. , , . , .. , . , . , . , , .... , . , . , .. , .. , , , , , , , , 
- Sen, Nel~on Curneiro , . , , , , , , , .... , .. , . , . , , , . , ....... , , ... , , .. 
- Sen. Gostilo MUller ... , ................................. , ... . 
..... Sen. Jaison Burreto . , ... , ..... , ...... , .. , , ... , . , , ... , ... , . , , , 
-Sen, LourivuiBuptisto ., , ,, , , ....... , . , .. , , ....... , , , . , , .. , . , , 

11. Designação da ordem do diu da próximo sessão. Encerramento 

12. Discursos proferidos cm sessões anteriores: 
- Scn, Dirceu Cardoso, na S• Sessão, cm 8 de março . , , . , .. , , .. , , , .. . 
- Sen, Murilo Badaró, na 72• Sessão, cm 21 de maio , , ...... , , ..... . 

74• SESSÃO, EM 23 DE MAIO DE 1979 

I. Abertura ...........•....•.................................. 

2. Mensagem do Presidente da República: 
- Submetendo ao Senado a escolha de nome indi~ado para cargo 

cujo provimento depende de suo prévia aquiescéncia . , .............. , .. , . 

3. Projetas apresentados: 
-Projeto de Lei do Senado n• 140/79, do Sen, Franco Moo-

toro .....•........ , .................... , ...... , •.................. 
-Projeto de Lei do Senado nt 141/79 (Complementar), do Scn. 

Orestes Quérciu • , . , , . , •....•... , .............................• , .... 
-Projeto de lei do Scnudo n~ 142/79, do Scn. Cunha Lima ...••..... 
-Projeto de Lei do Senado n' 143/79, do Scn. Nelson Cor· 

nciro , . , , ... , . , ..• , .. , .• , . , , . , , , . , •....... , ........... , ...•... , .. . 
-Projeto de Lei do Senado n~ 144/79, do Scn. Franco Montara ...... . 

4. Requerimentos upresentados; 
- N~ 160/79, do Scn. Jaison Barreto. Aprovado , .................. . 
- N'l61/19,doSen. OrestesQuércia .... , ....................... . 

S. Discursos do expediente: 

l9HIJ 
l91JJ 
1994 
1994 
1995 
1995 
1997 

1999 

1999 
2001 

2003 

2013 

2014 

2014 
2015 

2015 
2016 

2016 
2016 

-Scn.PcdroSimon ............................................ 2016 
-Scn,EvclásioVicira .......................................... 2021 

6. Comunicações da Liderança da ARENA c do MDB: 
-De sub~tituiçilo de membros cm comissão mista , .. , ....... , . , .. , . 

7. Ordem do dia: 
-Projeto de Lei do Senado nt 92/79, do Sen. Mendes Canale. 

Aprovado, A Comissão de Redaçilo,,, ••••• o •• , o., o •••••• o ••••••••••• 

-Requerimento n~ 143/79, do Sen. Jarbas Pnssarinho. Aprovado .. , , , 
- Rcquerimcnlo n• IJS/79, do Sen. OrC$Ics Qutrcio. Aprovado • , , , , , , 
-Requerimento nf 154/79, do Sen,Jessé Frcire.Aprovado., ....•• , .. 
-Projeto de Lei da CUmara n9 SOf78. Rejeitado. Ao arquivo . , . , , , ... 
-Projeto de Resolução n• I/7S, do Sen, Itamar Franco. Rejeitado, 

Ao arquivo., ........• , ..............•............ · · • · •..•.......... 
-Projeto de Lei do Senado nf 4/79, do Scn. Nelson Carneiro. 

Aprovndo, cm primeiro turno , , . , , , , , , . , ...•...•. , .•................. 
- l'rojeto de Lei da Câmara n• 127/78. Discuuilo cncerrnda ....•. , ... 
-Projeto de Lei do Senado nt 6f19, do Sen. Orestes Quércia. 

Discussiio adiada .. , ................................................ . 
-Projeto de Lei do Senndo n9 8/79, do Scn. Franco Montoro. 

Discussüondiada.,,., .... ,, ...... , ...............••................ 
-Projeto de Lei do Senudo nt 60/79, do Sen, Henrique Suntillo. 

Rejeitado. Ao arquivo . , ........ , .................. · · · · · · · · ..... · · ·. 

M. Mutêria apreciada após u ordem do dia: 
- Redaçüo final do Projeto de Lei do Senado n' 92/16. Aprova· 

du. À Ctimuru dos Deputados , , , , , , . , , ........................... , .. . 

9, Comunicação da Presidência .. , ... , , , ............. , .......... . 

10. Discursos após u ordem do diu: 
- Sen. Jo~í: Lins (di~cur~o entrej!uc i1 revisito do orudor) ..... , , , , , ... 
- Sen. Humberto Luccnu .... , .. , . , ............ · · · · · · · · · · · · .. · · · 
-Sen.Mende~Cunule ............................... . 
- Scn. Attenor Muriu .. , .. ,.,,.,, .. , ........... · · · · · · · · · · · · · · · · · 
- Sen.ltumur Frnnco . , , ... , .. , . , . , ......................... · ·. 
- Scn. Gu~ti'lo MUller , . , .. , .. , , ................ ·. · .......... · · · 
- Sen. Nelson Carneiro ...... , .. , .............................. . 
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- Sen. Franco Munturo ....... , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~03'1 

11, De~i~IHIÇi)ll Uu urdem do diu Uu prôximu ~essi\o. En· 
f:crrarncntu ... .•• ' ' '. ' • ' ••• ' ' • ' ' ' ''' ••• ' ' ''. '. ' ••••••• ' ' ' ' ' ' '. ~(}..!() 

75• SESSÃO, EM 23 DE MAIO DE 1979 
(EXTRAORDINÁRIA) 

l, Abertura , .. 

2. Parecer referente à seguinte matéria: 
- ProjetodeLcidoScnadon~ 19/79 ... ,,., .... ,, ... , ... ,.,, .... ,, 

3. Projeto apresentado: 
-Projeto de lei do Senado nt 14S/79, do Sen, Itamar Franco 

c outros .... , ............................ · · · · · · · · · · · · · · · · · . 

4. Requerimento apresentado: 
- Ntl62/79,doScn. Dirceu Cardoso .. , .... ,, ....... , ..... ,.,., .. 

5. Comunicação da Liderança da ARENA no Senado: 
-De substituição de membro cm comissão mista do Congresso 

Nacional , , , ........ , ........ ·. ·. ·• · · · · · · · · · · · · · · · • • • · • · · · · 

6. Ordem do dia: 
-Projeto de Decreto Legislativo n' 25/78. Aprovado. A Cümaru 

dos Deputados .... , ...... , .............. , ....................•..... 
-Projeto de Resolução n~ 23/79. Aprovado. Ã Comissão de Reda-

çào .............................................................. . 
- Projeto de Resolução nt 24/79, Aprovado, Á Comissão de 

Rcdação, ............ ,, .................. · · • · ·· ·· · · · · · ·· · · · · · · 

7. Matérias apreciada~ após a ordem do dia: 
- Rcdaçõcs finais dos Projetas de Decreto Legislativo n9 2S/78 c 

de Resolução n's 23 c 24/79, Aprovadas, nos termos dos Requeri· 
mentos n•s 163 c 164/79. A promulgação .............................. . 

8, Discursos após a ordem do dia: 
- Sen. Dirceu Cardoso .•.......... , , , ................... , ..... , 
9. Designação da ordem do dia dn próxima scssiio. Encerra· 

mento ... , ....... , .. , , ..... , , . , .. , ............. , ... , . , ........... . 

76• SESSÃO, EM 14 DE MAIO DE 1979 

I. Abertura ...•....................... , ...................... , 
2. Mensagens do Presidente da República: 
-Restituindo !lutógrafos de projetas de lei sancionados .. , . , , , , , .. 
-De agradecimento de comunicação ............................ . 

3. Pareceres rcrcrentcs às seguintes matérias: 
-Projeto de: Decreto Legislativo n' 1/79. (R:cdaçào final) ........... . 
- Projetodt:Lei daCâmaran•S/79 •••• , •••. ,, ., , , ,, , , , , •.... ,,, , 
-00cioS·n•l7/78 ........................................... . 
-Projeto de Lei do Senado nt 218/76 .................... , ....... . 
-Projeto de Lei do Senado nt48/19 , , , , ..•....................... 
-00cioS-nt22J78 , • ,, ......... .' .... , .. , , , ....... , , , ....... , , . 
-Projeto de Lei do Senado nt 75/79 ................ , , ... , ....... . 
-Projeto de Lei do Senndo n• 64/79 ............................. . 
-Projeto de Lei do Senado nt 305/77 (Complementar) , ..... , , ..... . 
-Projeto de Lei do Scnndo n• 96/79 .. , ..................... , .... , 
-Projeto de Lei do Senado n' 28/70 , .... , , , ..... , ... , . , . , , . , . ·;., 

4. Projetas npresentados: 
-Projeto de Lei do Senudo n' 146/79, do Sen. Amurai Pci~toto ..... , .. 
- Projeto de Lei do Senado n' 147 f79, do Sen. Orestes Qué.:rcin. , . , . , . , 
-Projeto de Lei do Senado n~ 14.!1/79, do Sen. Nelson Carneiro . , .• , .. 
- Projeto de Lei do Senado nt 149/'19, do Sen. Pedro Simon .. , , ..... . 

S. Comunicações das Lideranças da ARENA na Cãmuru dos Depu· 
lados c no Senado Federnl: 

- De substituições de membros cm comissões mistas ... , ... , . , , , . , . , 

6. Requerimento apresentado: 
- Nv 166/79, do Sen. Orestes Quércia , , , , ...... , .. , , , ......... , , .. 

7. Di~curso do expediente: 
- Sen. Orestes Quérciu (discurso entregue A revisi\o do orudor) .. 
- Sen. ,..tilton Cubra! .. , , . , , .. , .. , , ... , , ........ , , , ..... . 
- Scn. Orestes Quérciu 
- Scn. Dirceu Cardoso 

H. Projeto UJlresc:ntudll: 
- l'rojetn de Lei do Senudo n~ 150(79, do Sc:n. J:runcn Mnn· 
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9, Requerimento apresentado: 
- N' 167f79,doScn. Paulo Urossurdcoutros , .... , , , ... , ... , .... , . 

lO, Ordem do diu: 
-Requerimento n~ 150f79, do Sem. Amaral Furlun. Aprovado ..... 
-Requerimento n' 1Sij79, doScn. Milton Cabral. Aprovudo .. , , , ... 
-Projeto de Lei du Câmara nvJSj77. Aprovado, À sunçào.,.,.,, .. ,. 
-Projeto de Lei da Cãmarta n' 1/79, AprovuJo, cm primeiro 

lurnn . , .• , ....•. , • , , , , , . , , , ........ , , , , ..• , , , , . , , , ... , , , . , ... , .. , . 
-Projeto de Lei do Senado nt 349/7K, do Scn. Accioly Filho. 

Aprovado cm primeiro turno ..... , .• ,., .. ,,, ....... ,, .. ,,.,, ....... ,. 

\I, Discurso~ upós a ordem do dia: 
- Scn. Henrique Santillo ... , , .. , , , , , , .. , , . , . , •.. , , ......... , . 
- Scn. Juison Barreto (disturso c:ntrcguc à rcvisão do orador) ........ . 
- Sen. Dirceu Cardoso (discurso entregue à rcvisilo do orador) ....... . 
- Sen. Nelson Carneiro ........................................ . 
- Sen, Lourival Baptista .. , , , ... , ......•........................ 
- Scn. Gastão MUller ....... , ...... , .......................... . 

12. Comunicuçào du Prcsidi:nciu .. , ...... , ...................... . 

.13. Encerramento .. , , ... , , , ... , , ............................ , .. 

I. Abertura 

77• SESS~O, EM l4 DE MAIO DE 197l 
(EXTRAORDINÁRIA) 

2, Pareceres rc:rcrcntcs às seguintes matérias: 
-Projeto de Lei da Cãmnru n' 65/76 ............................ . 
-ProjetodcLeidaCâmaran969j77 , .... , ..... , .. , .... , ... , .. , .. 

3. Comunicação dul.idcrunça do MDB, na Câmara dos Deputados: 
- Substitui"ào de membro cm comissilo mista . , ... , .. , .. , .... , .. , .. 

4, Ordem do dia: 
-Projeto de Decreto Lcgishuivo n' 2}79, Aprovado, Â Comissão 

de Redução .......... ,., .. ,,,,,.,,, .... ,, •.... , .. , ..... , .... ,,.,, .. 
-Projeto de Decreto Legislativo nY 3/79. Aprovado. À Comissão 

de Rcdaçilo .... , ... , .. , ... , , , ... , , ........... , .. , , .. , , . , .......... . 

S. Mati:rius apreciadas up6s a ordem do diu: 
-Reduções tinais dos Projetas de Decreto Legislativo n9s 2 c 

'3j79, Aprovada$, nos termos do!l Requerimentos nts 168 c 169/79. Â 
Promulgação .. , , . , , . , , , , . , .. , , ..... , . , .. , , , .. , ... , , , . , . , . , , . , .. , .. 

6. Dcsigm1çào da ordem do diu da próxima sessão. Encerra· 
menta .•. , . , . , ... , . , , , .. ,, , , , .. , , ... , . , ..... , , , ... , .. , ........ , .. . 

78• SESSÃO, EM 2! DE MAIO OE 1979 

1. Abertura ........... ,,, ...... ,,, ... ,,,,,,,, .... , ......•..... 

2. PiLtccercs refc:n:ntcs às seguintes matéria.o;: 
-Projeto de Lei da Câmura n9 \Of78 . , ................... , ..... .. 
- Projeta de Lei da CUmara nll24/78 ........................... .. 

3. Comunicuçilo da Presidência: 
-Arquivamento do Projeto de Lei da Câmaru n9 30/77 ....... , ..... . 

4. Projeto apresentado: 
- Projeta de Lei do Senado n' IS 1/79, do Sen. Franco Montara ..... .. 

S. Requerimento apresc:nt:u1o: 
- N~' 170/79, do Sc11. Orestes Quí:rciu , .............. , ........... .. 

6. Di~eursos do expediente: 
- Scn. Lomanto Júnior ... , ... , . , , .... , . . . . . . . . . . . . . .......... . 
- Scn. Jasi: Lins (discurso entregue h revisão do orador) , . , ..... , , .. . 
- Scn. Franco Montoro .. , .. , .. , , ... , ....... , .. , ........ , ... . 
- Scn.l)cdro Simon . , , , , , . , , ..... , ............ , ............... . 

7. Ordem do t.liu (tndm m itens da pauta licam i~uuhncntc 
ndio1dos por ine>:.isti:nciu de qrwrum par;1 u votaçiLo) . , ... , . . . , , . , . , ... , 

H. Discursos upós u nrdcm dn diu: 
- Scn. Luit. Cavulcunte , . , .. , ..... , . , . , .. , ...... , .. 
- S1:n. LcnoirVurli.US,,., ... ,, .. , ..... , .. 
- Scn. Pctlro Simon . . . . .. , , . , ................ . 
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- Scn. h amar Frunco . , , . , .. , , , , ... , . , , , .. , . , .. , ...... , , ... , , . , 
- Sen. Henrique Suntillo .... , ..... , ......... , . , , . , . , ..... , . , .. , . 

9. De~i~nuçào d11 ordem do dia da próxima scss~o. Encerramento 

10. Discurso proferido cm sessão anterior: 
- Sc::n. José Lins, na 74• Sessão, cm 23 de maio 

79< SESSÃO, EM 28 Dt MAIO DE 1979 

1. Abcrturu 

2. Oflcios do I'·Sc:crctário da Câmara dos Deputados, c:ncami-
nhundo à revisão do Scnudo autógrafos dos seguintes projetas: 

2\0H 
2HJH 

2!09 

2109 

2117 

-Projeto de LcidaCàmoran•':.6/79 ....... , .. , ..... , , . , , , . , .. , . . 2117 
-Projeto de Lei daCàmarant27/79 ... , , , .... , , , ............. , . . 2118 
-ProjctodcLcidaCümaran928/79 ............................. 2120 
-Projeto de LcidaCiimara n~29/79 . , , , . , .. , .... , , . , ... , . , , .... , 2123 
- Projeto de Lei da Càmara n' 30/79 , , ....................... , . , 2123 
- Projeto de Decreto legislativo n' 9/79 .. , , .. , .. ., ...... , ... , , . , , 2124 

3. Comunicação da Prcsidancia: 
- Pralo para oferecimento de emendas ao~ Projetas de Lei da 

CAmaran9s27,28cJOj79 ......... , , ....... , , , ..... ... ... ... . .. . 2126 

4. Projeto apresentado: 
-Projeto de Lei do Senado nu 152/79 (Complementar), do Sen. 

Franco ~1ontoro .... , .. , . , , .. , . , , , ........... , ... , . , ............ , . , 

S. Requerimento apresentado: 
- N9J71j79,doScn.Orc:stc:sQuércia , ....... , , .. , , .... , .. , .. 

lí. Discursos do expediente: 
- Scn. Pas!IOS Pôrto .. , ............... , ... , , .. , .....•....... , .. , 
- Sen. Henrique de Ln Rocque .. , , , , , , .. , . , . , .. , , , , , , .. , ...... , , 
- Scn. Almir Pinto ........ , , .. , .... , . , , , ......... , , , . , . , , , . , , . , 
-Scn. Marcos Freire,, ..... ,,,., ... , .. , .... , .. ,, ..... , .... ,,.,. 
- Sc:n. AloysioChavc:s., ...... , .. , . , ..... , .. , .. ,, . ,, ......... , ., 
-Scn. Leite Chaves, .. ,,,,, ....... ,,, ... ,,., .. ,,,,, .... ,, .... ,, 
- Scn. Alberto Silva. , , ... , , ......... , , .... , , , ........... , .... , . 

7. Ordem do dia: 
- Requerimento n9 156/79, do Scn. Henrique de La Rocquc. Apro~ 

vado ....... , ........ , .............. · · ... · ·. · · · · · · · · • • · · · · · • • · · · · · 
- Requerimento nY 157/79, do Scn. Orestes Quérciu, Aprovado ...... . 
-Requerimento noJSS/79, do Scn. Nelson Carneiro. Aprovado . , , . , . 
-Requerimento noi61J79, do Sen, OrcstcsQuérciu. Rejeitado , . , ... , 
- Requerimento n° 162/79, do Sc:n. Dirceu Cardoso, Aprovado ... , .. . 
- Requerimento n'l66j79, do Sen. Orestes Quércia, Aprovado , . , .. , • 
-Projeto de Lei da Câmara n' 1/79. Aprovado, cm segundo 

turno, À sanção, .. , ... ,,., ... ,,.,.,,, ••. ,,.,, ....•.... , .. , ..... , ... 
-Projeto de Lei do Senado n~ 349f71J, do Sc:n. Accioly Filho. 

Aprovado, cm segundo turno. Á Comissão de Redução ..... , . , , , .... , .. , . 

K. Discursos após a ordem do dia: 
- Scn. Marcos Freire (discurso entregue à revisão do orador) .. , , , .. , . 
- Scn. Paulo Brossard . , .. , , . , , . , , , , , ... , . , , .. , , . , ... , ..... , . , .. 
- Scn. Leite Chaves (discurso entregue à revisão do orador) . , , , .. , . , . 
-Sen. Hcnri4ucdela Rocquc . , , , ... , , .... , , .. , ...•.. , ........ . 
- Scn. Henrique Santillo , . , . , ... , , , , ... , .... , . , .. , , . , .. , .. , .... . 

IJ. Dcsignuçào da ordem do dia da pr6>:.im11 sessão. Encerramento 

lO, Discurso proferido cm sessão anterior: 
- Sen. Murilo Rudar6, na 72• Ses!lào, cm 21 de muio. (P.eti· 

licuçào)., .. , ... ,.,,, .. ,.,, .... , .. , .... , .... ,,, .. , .... , .. ,,, .. ,.,,, 

80• SESSÃO, EM 29 DE MAIO DE 1979 

I. Abcrturu . , . , , , , , , .. , .. , , ..... , .. , ... , , , . , . , , , ..... , . , ..... 

7 •• Mcmugen~ do I) residente du Repúblicu: 
- Subrnctcnt.lo uo Scnudo a escolha de nome indicado paru cnrgo 

cujo provimento depende de sua préviauquicscênciu ................. · . · · 
-De itgrudccimcnto de comunicuçil.o , , , . , , , , , . , , . , .. , ........ ·. · · 

3. l';~rccer rc:rcrcntc ii 5cguintc mutériu: 
- Projeto de Lei lill Senado nY 1)5/79 ..... 

4. Comunicações ll;t l'rcsldi:nciu: 
-Recebimento dus Memup:cns nvs ~4 c K6/7'J 
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5. Projetn arre\entudo: 
-Projeto de Lei do Senado nv 15Jj79, do Sen. NeiMu• Car-

neiro 

6. Requerinu:nto arrescntudo: 
- N9 172/19. do Sen. Orestes Qu~rcm , , , . 

7. Discur\os d,l e~redicntc: 
-· Sen. Luit. Cavalcante .. 
- Sen, Henrique de Lu Roeque ... 
- Scn. Ncl~nn C.1rnciro . 
- Sen. Affonso Camargo .................. . 
- Scn. Itamar Franco . . . . . . .. , .................. , .. . 
- Scn, Dirceu Cardo~ o ............................. . 
- Sen. José Richa 
- Sen. Cunha Lima . , , ....... , .. , ............................. . 

H. Ordem do dia: 
-Projeto de Lei da Cá mura nVJ9f79, Aprovado. Ã sanção .......... . 
-Projeto de Resolução nv 4/79, do Sen. Murilo Baduró. Di~-

cussão adiada rara recx11mc da Comissão Diretora, no~ termo~ do Rc:· 
querimento nv 173j7H ...... , ......... , ............... , ... . 

- Jlrojeto de Lei do Senado nY 4f79, do Scn. Nelson Carnc1ro. 
Discussão adiada, no.~ termos do Requerimento nv 174/79 .............. . 

- Jlrojeto de Lei do Senado nv 34/79, do Sen. Itamar Franco. 
Di~teussiio encerrada. \lotação adiada por falta de quorum ............. . 

-Projeto de Lei do Senado nv 2~5/1H, do Scn. Franco Montoru. 
Di~cussjo .................... , ... , ............................... . 

9. Discur~cs após a ordem do dia: 

- Sen. Paulo Brossartl . . . . . . . . . . . . . .......... . 
- Sen. Murilo Ht~daró (di~curso cntrcl(ue â rc\·isüo do orador) .... , . 
- Sen. Ruimundo Parente ..... , ........... , ................. . 
- Scn. Lourivat Hartistil .. 

10. Designaçiio d<~ ordem do dia da prU.\ima ltCS~ilo. Enccrramcn-

Hl• SF-~SÃO, EM 29 DE ~IAIO llE 1979 
EXTRAORDI:-óÁRIA 

I. AbcrtUtít , , . 

~. Ordem do dia: 
- Projeto de Rcsoluçào n9 2bj79. Aprovado. A Comissão dr Re· 

daçiin , , . , , , , . . . .• , , , , , , , . , , , , , , , , , , , , , , , , , . , , , , , , . , . 
- Prcjc:to de Resolução nv 27 j79. Aprovudo. Á Comissão de Re-

daçiio .... , , ....... , .... , , ............. , .................. . 

3. Matérias npreciadas após a ordem do dia: 
- Reduções finais dos Projetas de Resolução n9s ~6 c: 27/79. 

Aprovadas, nos termos dos Requerimentos n9~ 17.5 c 176j79. A pro· 
mulgaçào .. , .. , . , , , , ... , .... , ............. , .. , ...... , ..... , , ..... . 

4, Designação da ordem do dia da próxima sessão. Encerramento 

S. Discurso proferido cm sessão anterior: 
- Scn. Juison Barreto. na 76' Sessdo, cm 24 de maio , , , ...... , ... . 

82• SESS~O, EM JO DE MAIO DE 1979 

1. Abertura ................................................... 
~. Projetas apresentados: 
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~I 56 
215(, 
:!157 
~I 57 
2151J 
21()0 
:!ltíO 
:!161 

216:! 

21(,..1 

211ik 
~ 171 
:!17 J 

2171 

2173 

:!174 

217.; 

~ 175 

~ 115 

~IH6 

-l'rojeto de Lei do Senado n9J54/79, do Scn. Arnural Furlun 2Jt17 
- Projeto de Lei do Senado n' 155/79, do Sen. Nelson Carneiro . . . . . . . 21 H7 

J. ComuniL:uçiio du Liderunçu da ARENA nu Cümurn dos Deputado~: 
- De substituição de membro cm comissi\o mistu .................. . 21 H7 

4. Comunicuçõcs dn Presidência , .. , .... , .................. · · · · · · · 2Jtl7 

5. Discursos do expetlicnte: 
- Sen, Allcnnr Maria ...................... , . . ....... · · · · · · · · · · 
- Sen. Guhriel Hermes .................. . 
- Sen. Orestes Quércia 

6. Projeto apre~entudo: 
- Projeto de Lei do Scnudo n~ 156(7~. do Scn. llumbcrtu 

Lucena .................. , .................... . 

7. Ordem do dia: 
- l)rnJc:o de: LeJ du G1muru nY 34/7/t \'otuç;io ;Jdmda, nm ler-

mo' do Rcque imeutn n~ 177/711 . 
- Rcqucnrnento nY 167/79, do Sem. Paulo Hro~~ard. Aprov;1dn 
- Jtcquc:rimenll: n" 170j71J, do Scn. Umtcs ()uércia. Aprovudo . 
-Projeto de Lei dn Senado nY J4/7!i, dn Scn. ltilmar l·ram:n, 

Vot;Jçào ildiad<l, nos tcrmm do Requerimento nY 17Hf79 ......... . 
-Projeto de Lci dn Sc:nado n~ 27R/7H ((omplc:mcnlur), do Scn. 

Ncl~on Carneiro. RejcillldO. Ao urquivo 

H. Di.~curso upós 11 ordem do dia: 
- Scn. IJJrceu Caramn (di~cur~o entregue ii rcvi~ào do oradon .. 
- Sen. Pedro Simon .. , .. 
- Scn. Evelá~io Vieira ..... 
- Sc:n. Jorge Kalume 
-· Sen. Nelson Carneiro . , .... , ... , . 
- Scn. Jutahy MiJ}lathàcs 
- Sen.l.ourivalliaptist<J 

'J. Designação da ordem 
mcnto 

do dia da próxima scs~ào. Encerru· 

H3• SF.SSÃO, EM JO DE MAIO DF. 1979 

I. Ahc:nura ................................................. . 

2. Projeto aprcsentudo: 
- l'flljeto de Lci do Scn;Jdo nY 157/79, do Scn. Franco Montara ..... . 

J. Oficio da Liderança d;J ARENA: 
- f)~: .;uhstituic:·lo de mc:mhro cm comis~ào p:Jri<Jmcntar de in· 

quérito .... 

4. Cumur11caçào: 
-Do Sem. Nchon Carnc:iro que ~c au,cmará dn Pah 

5. Ordem do dia: 
- Parccer da ('omis~iio de Rclacôe\ F.xtcnorclt \Obre il Mem:1gem 

xi 

n" 7Mf7Y. Apreciado em ~c~~i'1o ~ccrcta :!21 '1 

fi. Comunicação da Presidência 

7. Encerramento .. 

H. Discurso~ proferidos em sc:s~ões anleriorc:s: 
- Scn. Marcos Freire, na 7Q• Sessão, cm:!~ de: muio 
- Scn. Murilo Bndaró, na MO• Sessão, em 29 de maio ............... . 

84• SESS~O, EM 31 DE ~!AIO DE 1979 

J. ,\hcrtura .............................................. . 

:!. Comunicnção da Presidência , . , .... , ... , ...... , .... , . , ..... , . 

J, Prcst;;açilo do compromisso regimental c po~~c da Sra. Ellnice 
Mafalda Michiles . , ......... , , , , , .......................... , ...... . 

4. Fala da !'residência . , . , , . , ........................ , . . . . . . . . . . ~232 

5. Exposição feita pelo Ministro Mário HcnriqueSimon5en,.......... 223:! 

6. Interpelações dos Senadores feitas ao Ministro e resposta de 
S. Ex• i1s induguções formuladas ... , ....... , . . ..... , . . . . . . . . 2235 

7. Questão de ordem: 
- Do Scn. Marcos Freire 

H. Respost11 do l'rC.'i.Ídente à questão de ordem formulada ........ . 

'1. Continuuçiio das interpelações ..... , ... , ... , . , ...... . 

10. Comunic<~ç;lo da Presidi:ndu ......... , , ..... . 

11. Dc~i~nuçi\o :ta ordem do diu da próximu sessilo. Enccrrumcntn 

I~. D1scursu profcridu cm sessão unterior: 
- Scn. Amurai Pci.'linW, nu H2• Se~siin, em :tO dc lllllin .. 



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

DIÁRiO DO CONGRESSO NACIONAL 

Seção li 

ANO XXXIV- N• 050 QUINTA-FEIRA, 17 DE MAIO DE 1979 BRASILIA- DF 

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

eu, Luiz Viana, Presidente do Senado Federal, promulgo o seguinte 

DECRETO LEGISLATIVO No 18, DE 1979 

Aprova o texto do Decreto-lei n9 1.657, de 23 de janeiro de 1979, que "altera os limites 
de que tratam os Decretos-leis n9s 1.358, de 12 de dezembro de 1974; 1.431, de 5 de de
zembro de 1975; 1.491, de 19 de dezembro de 1976 e 1.596, de 22 de dezembro de 1977". 

Artigo único. e aprovado o texto do Decreto-lei n9 1.657, de 23 de janeiro de 1979, ijUe "alte
ra os limites de que tratam os Decretos-leis n9s 1.358, de 12 de novembro de 1974; 1.431, de 5 de de
zembro de 1975; 1.491, de 19 de dezembro de 1976 e 1.596, de 22 de dezembro de 1977". 

Senado Federal, 16 de maio de 1979. - Senador Luiz Viana, Presidente. 

SENADO FEDERAL 
Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do art. 42, inciso VII, da Constituição, e 

eu, Luiz Viana, Presidente, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N9 19, DE 1979 

Suspende a execução do art. 166 da Lei no 1.066(75, de 30 de dezembro de 1975, do mu
nicípio paulista de Chavnntes. 

Artigo único. Ê suspensa, por inconstitucionalidade, nos termos da decisão definitiva do Su
Premo Tribunal Federal, proferida em 23 de agosto de 1978, nos autos do Recurso Extraordinúrio 
n9 89.520-5, do Estado de São Paulo, a execução do art. 166 da Lei no 1.066/75, de 30 de dezembro 
de 1975, do Município de Chavantes, Estado de São Paulo. 

Art. 2'' Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 
Senado Federal, 16 de maio de 1979.- Senador Lui: Viana. Presidente. 
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Faço sab~r que o s~nado F~d~ral aprovou, nos termos do arL 42, inciso VIl, da Constituiçf10, c 
eu, Luiz Viana, Presidente, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÀO N9 20, DE 1979 

Suspende a execução do art. 19 do Decreto n9 20.635, de 30-10-70, c do indso II do§ )9, 
do art. 15, da Lei n9 6.485, de 20-12·72, do Estado do Rio Grande do Sul. 

Artigo único. É sUspensa, por inconstitucionolidade, nos termos da decisão definitiva do Su
premo Tribunal Federal. proferida em 22 de abril de 1976, nos autos do Recurso ExtraordiJ,ário 
n9 84.480, do Estado do Rio Grande do Sul, a execução do art. 19 do Decreto n9 20.635, de 30 de 
outubro de 1970 (ao acrescentar, no§ 39, do art. 37, do Decreto n9 20.148, de4 de fevereiro de 1970, 
o inciso 11) e do inciso II do§ J9, do art. 15, da Lei n9 6.485, de 20 de dezembro de 1972, ambos da
quele Estado. 

Senado Federal, !6 de maio de 1979.- Senador Lui: Viana. Presidente. 

SUMÁRIO 

1- ATA DA 69• SESSÃO, EM 16 DE MAIO DE 1979 

I. I- ABERTURA 

1.2- EXPEDI ENTE 

1.2.1- Oficio do Sr. 1•-Secrelário da Câmara dos Deputados 

Encaminhando à m'isào do Senado autógrafo do seguinte pro· 
jeto: 

- Projeto de Decreto Legislativo n• 7(79 (n' 6(79, na C:i· 
mura dos Deputados), que aprova o Protocolo sobre Privilégios. 
Isenções e Imunidades da Organização Internacional de Teleco· 
municações por Satélites - INTELSAT, assinado em Washing· 
ton, no dia 19 de maio de 1978, pelo Governo brasileiro. 

1.2.2- Comunicação da Presidência 

-Arquivamento do Projeto de Lei dn Câmara n• 26(75 
(n9 2.090/74, na Casa de origem). por ter recebido parecer con· 
trário, quanto ao mérito, da comissão a que foi distribuído. 

1.2.3 - Comunicação 

-Do Sr. Senador João Calrnon, que se ausentará do Pais. 

1.2.4 - Requerimentos 

- N• 145(79, de autoria do Sr. Senador Itamar Franco, sol i· 
citando a convocação do Sr. Ministro de Estudo da Justiça ao pie· 
núrio do Senado Federal. 

- N• 146/79, de desarquivamento de projeto de lei do Senu· 
do que especinca. 

1.2.5 - Leilura de projeros 

-Projeto de Lei do Senado n' 122/79, de autoria do Sr. Se· 
nadar Orestes Quércia, que altera a redução e revoga dispositivos 
da Lei n• 3.207, de 18 de julho de 1957, que regulamenta as ati vi· 
dades dos empregados vendedores, viajantes e pracistas. 

-Projeto de Lei do Senado n• 123(79, de autoria do Sr. Se· 
nadar Orestes Qui:rcia, que dispõe sobre a aposentadoria especial 
dos telegranstas, rndiotelegranstas e operadores de telecomuni· 
cações cm geral, no serviço privado e público. 

-Projeto de Lei do Senado n• 124/79, de autoria do Sr. Se· 
nadar Nelson Carneiro, que cstubdecc normas de assistência ao 
cx~.:cpcional c autoriza a criação da Fundaçilo de Assistêm:iu ao 
Excepcional - FUNASE, c dú outras providências. 

-Projeto de Lei do Senado n' 125/79, de autoria do Sr. Se· 
nadar Gastão Müller, que altera a Lei n• 5.988, de 14 de de· 
zembro de 1973, que regula os direitos autorais, e dá outras provi· 
dt!ncias. 

1.2.6 - Discursos do Expediente 

SENA DOR ALMIR PINTO- Sugestão de S. Ex• com vista 
à instalação, em dependências adequadas, do Serviço Módico do 
Senado. 

SENADOR JARDAS PASSARINHO- Reparo a decla· 
rações atribuídas ao Senador Franco Montare, veiculadas em O 
Gloho, edição de hoje, nas quais aquele Parlamentar tece conside· 
rações sobre o comportamento do Líder da Maioria nesta Casa, a 
propósito dos trabalhos da Comissão Mista incumbida do estudo 
da Proposta de Emenda à Constituição n' 34/78 (eleição direta 
para Governador, Vice-Governador e Senador). 

SENADOR FRANCO MONTORO, pela Liderança- Ob· 
sc:rvaçõcs relativas ao assunto tratado pelo orador que o antccca 
deu na tribuna. 

1.2.7- Falu da Presldênci• 

- Referente a sugestões apresentadas, no decorrer dos deba· 
tcs, c conct:rncntcs à prorrogação do prazo concedido ii Comissão 
Mista incumbida de apreciar a Proposta de Emenda à Consti· 
tuição n• 34, de 1978. 

1.2.8 - l.ellura de projeros 

-Projeto de Lei do Senado n• 126/79, de autoria do Sr. Se· 
nador Franco Montoro, que regula a prorrogação da jornada de 
trabalho dos bancúrios. 

- Projeto de Lei do Senado n• 127/79-Complementar, de 
autoria do Sr. Senador Humberto Lucena, que revoga dispositivo 
da Lei Complementar n' 5, de 29 de abril de 1970. 

1.3 - ORDEM DO DIA 

- Projeto de Lei do Senado n• 92(79, de autoria do Sr. Se· 
nador Mendes Canale, que modincu disposições da Lei n• 5.682, 
de 21 de julho de 1971 (Lei Orgi•nica dos Partidos Políticos), alte· 
rada pela Lei n• 6.217, de 30 de junho de 1975. Dlscussiio,encerru· 
dn, após leitura do Parecer nY 191, da Comissão de Constituição c 
Justiça, tendo usado da palavra cm sua discussào os Srs. Pedro Si· 
num, Leite Chaves, Aloysio Chaves, Humhcrto Lucc:nn c: Lúz<lfO 
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B:1rboJ.a, voh:tndo :1 ~omiss~n competente cm virtude do rc~.:cbi
mcnto de cmend:.1 cm plcnúrio. 

- Rc4ucrimen1o n• 137 /71J, de autoria do Sr. Senador Lou
riv:il Baptista, solicitando a lranscriçfto, nos Anais do Senado Fc· 
dcr;il, do rronundanwnto feito pelo Ministro de Esi:ido do lnlc· 
rior, Múrio Andrc~zza, cm reunião du SUDENE, realizada cm 
Recife. Aprnvudo. 

-Projeto de Lei da Câmara n• 19/79 (n• 24f79, na Casa de 
origem), dc inkiativa do Senhor Presidente da República, que 
Ira nsforma a Fcdcraçiio das Escolas Federais Isoladas do Estado 
do Rio d.: Janeiro- FEFIERJ- cm Universidade do Rio de Ja. 
nciro -- UNI RIO. Discussiio encerruda, voltando ias comissões 
cornpctenw.~ cm virtude do recebimento de cmcnd.:1 cm plcnúrio. 

- Suh.aitutivo ao Projeto de Lei do Senado n' JX/72-
Comrlcmcnlar, de autoria do Sr. Senador Franco Monloro, que 
altera' a rcdaçiio da letra "n" do item 1. do arl. I• da Lei Com· 
plcmeular n• 5, de 29 de abril de 1970. Aprovado, cm turno suple
mentar. ;\ C:imar:J dos Deputados. 

-Substitutivo ao Projeto de Lei do Senado n• JJg/74, de 
autoria da Comissão do Distrito Federal, que deline os crimes de 
responsabilidade do Governador c dos Secretários do Governo do 
Di:-;trito Federal, c dá outras providi:ncias. Aprovudo, cm turno 
suplementar. ;\ Cám3ra dos Deputados. 

- Projeto de Rcsoluçjo n• I j75, de autoria do Sr. Senador 
Itamar Franco, que imprime nova rcdaçiio ao art. 76 do Regi
mento Interno, c adita~lhe parágrafo visando permitir que o Presi
dente constitua durante os pt:ríodos de recesso do Congresso Na 
cional, comissões esp.:ciais internas c externas. (Aprt:ciaçào preli
minar da constitucionalidade.) Discussiio udiuda para a scssào do 
dia 21 de maio corrente:, nos termos do Requerimento n'' 147/79. 

1.4- DISCURSOS APÓS A ORDEM DO DIA 

SENADOR ORESTES QUtRCIA- Tratamento dispensa
do pelo Governador do Estado de São Paulo aos servidores públi· 
cos do Estado. 

SENADOR NELSON CARNEIRO- Aumento do preço 
dos produtos bâsicos da alimentação. Dispensa de trabalhadores 
no Estado do Rio de Janeiro. 

SENADOR LENOIR VARGAS- Utilização do carvão na· 
cional como uma das fontes alternativas de obtenção c aproveita
mento de energia, com capacidade de contribuir para a redução 
da dependência energética externa. 
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Sl:'NAIJOR MAURO BENEVIDES- 31• Rcuniiw Anual 
d:1 Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência a realizar-se 
no> dias 11 a I X do corrente, no campus da Universidade Federal 
do Cearó. 

SENA DOR JUTA'f/ Y MAGtlf.H,iES- Editoriais dos jor· 
na is O Ginhn c Folha de S. Paulo, sobre a condenação à morte im· 
posta pelos Governantes do Irã ao Xá Reza Pahlcvi c sua f:1milia. 

SENA DOR G:IST.:IO A(IJLLER- Projeto de lei a ser apre
sentado por S. Ex•, alterando a Lei n' 5.9MM, de 14-12-73, quere
gula os direitos autorais, c dú outrus providt:ncias. 

SENADOR HENRIQUE SANTIU.O- Reativaçào da Rc· 
gifto Gcocconõmica do Distrito Federal, como instrumento capaz 
de cstim·JI<.1r o desenvolvimento dos municípios abrangidos nesta 
rcgi[Hl. 

1.5- DESIGNAÇÃO DA ORDEM DO DIA DA PRÓXI· 
MA SESSÃO. ENCERRAMENTO. 

2- DISCURSOS PRONUNCIADOS EM SESSl>ES AN· 
TERIORES. 

- Do Sr. Senador Paulo Brossard, proferido na sessüo de 
14-5-79 

- Do Sr. Senador Murilo Badaró, proferido na ses;ào de 
14-5-79 

- Do Sr. Senador Evelâsio Vieira, proferido na sessão de 
15-5-79. 

- Do Sr. Senador Marcos Frdre, proferido na sessão de 
15-5-79 

- Do Sr. Senador liamar Franco, proferido na sessão de 
15-5-79 

3 - INSTITUTO DE PREVIDI::NCIA DOS CONGRES
SISTAS 

- Aios do Presidente. 

4- ATA DE COMISSÀO 

S - MESA DIRETORA 

6 - LIDERES E VI CE-LIDERES DE PARTIDOS 

7 - COMPOSIÇÃO DAS COMISSOES PERMANEN· 
TES. 

ATA DA 69!! SESSÃO, EM 16 DE MAIO DE 1979 

}!! Sessão Legislativa Ordinária, da 9!! Legislatura 

PRESJDENCIA DOS SRS. LUIZ VIANA, NILO COELHO, ALEXANDRE COSTA 
E GASTÀO MULLER 

AS /4 /IORAS E 30 MINUTOS, ACHAM-SE PRESENTES 
OS SRS. SENADORES: 

Adalhcrlo Sena- Jorge Kalume- Aloysio Chaves- Gabriel 
Hermes- Jarbas Pussarinho- Henrique de Lu Rocque- Bernar· 
di no Viana- Hclvidio Nunes- Almir Pinto- José Lins- Mauro 
Bcncvitlcs - Agcnor Maria - Dinartc Muriz - Jcs~é Freire -
Marcos Freire- Nilo Coelho- Luil Cavalcante- Lourival B:~p
tista - LlHlWnto Júnior- Luiz Viana - Dirceu Cardoso- .loi"lo 

.Calmon - Moacyr Dalla -Amarai Peixoto - Orestes Quôrcia -
Benedito Ferreira - Henrique Sunlillo - Lázaro Barboza - Gas
luo MUller- Mendes Canale- Saldanha Dcrá- Leite Chaves
Evclásio Vieira - Paulo Brossard - Tarso Dulra. 

O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho) - A lista de presença 
acusu o comparecimento de 35 Srs. Senadores. Havendo número re
gimental, declaro aberta u scssào. 

O Sr. J11·Secrctúrio prm:cdcrú i1 lcituru do Expediente. 
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EXPEDIENTE 

OFICIO 

/Jo ,)'r. f!'.L'it•ael;irio da Câmara dos Dt•pwwlos, t•ncaminlumdo ci 
rt•ri.wio elo St'mulo auttigN~/(J do .H•guinte prty'eto: 

PRO.JETO DE DECRETO I.EC.ISI.ATIVO N• 7, nE 1979 
(n'' 6j79, na C'1imurn dos llcputudns) 

Aprm:n o l'rntocoln sobre Privilégios, Isenções e I muni .. 
dudcs da Orgnni1.1tçiio Internacional de Telecomunicações 
por Sutêlitcs- INTELSAT, assinado cm Washington, no 
dia 19 de maio de 1978, pelo Gowrno brasileiro. 

O Congn:~so Nacional decreta: 
t\rt. t'.o Fica aprovado o tc.xto do Protocolo sohre Privilégios, 

lsen~ln:s c Imunidades da Organizaçftl) lntr.:rnacional de Tdcçomuni
caçõcs por Satélites - I NTELSA T. assinado pelo Governo da Rc
púhlica Federativa do Brasil no dia 19 de maio de 1978, cm Washing
ton. 

Art. :!" Este dccn:to legislativo entr~trú em vigor na data de sua 
ruhlk:u;fto. 

~JENSAC.EM N' sJ. nE 1979 

Excelentissimos Senhores Membros do Congresso Nacional: 

Em conformidade com o dlsposto no Artigo 44, inciso I, da 
Constituição Federal, tenho a honra de submeter n. elevada con~ 
sideração de Vossas Excelências, acompanhado de Exposição de 
Motivas do Senhor Ministro de Estado dru; R<!ações Exteriores, o 
texto do Protocolo sobre Privllégioo, Isenções c Imunidades da 
INTELSAT, n.';s!nado em Wnshlngton, no dia 19 de moJo de 1078. 

Brasilin, em 6 de março de 1979. - Ernesto Geisel. 

EXPOSIÇAO DE MOTIVOS DTC/DAI/C/038/670.3 (00), DE 23 DE 
FEVEREIRO DE 1979, DO SENHOR MINISTRO DE ESTADO 
DAS RELAÇOES EXTERIORES. 

A Sua Excelência o Senhor 
Ernesto Ge!sel, 
Presidente da República. 

Senhor Presidente, 

Tenho a. honra de levar ao conhecimento de Vosso. Excelência 
haver sido nssinado em Wa..hlngton, no dio. 19 de moJo de 1078 o 
Protocolo sobre Pr!vllégias, Isenções e Imunlcto.des do. INTELSAT, 
de con!orm!dade oom o previsto no Artigo XV, c, do Acordo relo.t!
vo n Organização Intemo.c!ono.l de Teleoomunlcações por So.tél!te 
I!NTELSATl. aberto à 0-'!Sinaturo. pelas Governos em 20 de agasto 
de 1971, em Washington. 

2. O referido Protocolo sobre Prtvlléglos, Isenções e Imunida
des foi nssinndo, em nome do Governo do Brasil, pelo Chefe da 
DeleJ:;"açüo brasileira que participou das reuniões po.ra n negociação 
do aludido Acordo. 

3. As dispasiçoos do Protocolo sobre Pr!v!lég!os, Ioenções e 
Imunidades dn INTELSAT são semelhantes à.s de ncordo.s do gêne
ro em vigor com outrn.s Organizações !nternnclonn.ls, os qunts con
tém c!áusu!o.• relativas a inv!olab!Udade do. sede e dos arqulvos da 
Orgllll!zaçiio: !mun!dnde de processos judicio.!.';; protb!çiio de co
brn.nçn. de tnxa.'l; tratnmento, no cnmpo da.s comunicnçõe.s, igual 
no concedido n. outrns Orgn.n!znções 1nternuclonnis; tmun1dndc de 
jurisd!çfio: !nv!o!abiUdndc de documentos: isençüo de impostos e 
dem:lis prlv1lég1os nos funcionários dn Orgnn!znçüo e suns tnmllln.s. 

-1. Tendo em vista a nnturezn. do Protocolo cm n.preço, !nz-se 
J1cr:~·.'isúrln. .'iUn. nprovn.çfl.O formal pelo Con~rcsso Nncionnl, de ncor~ 
do com o dl.'iposto no flrtlgo jl4, Incillo I, dn. Com;tltuic;üo Fcdertll. 

5. Ne.'i.'i11.'> condlçüc.'l, encaminho projeto d<! Mensagem Prc.':ii
dt•nci:ll para que Vos.-;n. Excclênclri., se .n .. 'l.'ilm honvN por bem, 
snbnwta o texto c!o aludido documento il. n.provnçfw do Poder U>
p;lsln.Uvo. 

Aprovello n oportunidade pnrn renovar n. Vos.'in Excclêncln. 
Senhor Prcsldt•ntc, o.'> prot.csto.'i do meu mn1.'i profundo respeito. ' 
,\zr.rcdo dn .Silveira. 

l'ROTOCOLO SOIIIW I'RIVIL!lGIOS, ISENÇOES E 
IMU!'Wli\DES DA IN'I'I:LS,\T 

PREAMBULO 

Os Estados Partes n eBte Protocolo, 

Considerando que o p::LJ"ágrfLfo fCJ do Artigo XV do Acordo Re~ 
lntivo à Organiznção Intcrnnclonnl de 'l'clecomunicnçõcs por Saté
lite IINTELSATJ dispõe que cadn Parte, inclusive a Parte em cujo 
território n sede dn INTELSAT está. locnllzndn, deverá receber os 
pr!vl!églos, isenções e imunidades npropr!ados: 

Considerando hnver n INTELSAT concluído um Acordo de Se
des com o Governo dos Estados Unidos da. América. que entrou em 
vigor o. partir de 24-1-76; 

Considernndo que o pn.ró.grnfo (CJ do Artigo XV do Acordo re
lntivo a INTELSAT dispõe para n conclusão pelas Partes, outras 
que não aqueln. em que o território dn INTELSAT estó. locn.lizado, 
de um Protocolo cobrindo pr1v11Cg-los, isenções c Imunidades: 

Al!rmando que o propósito dos pr!v!légios, is,mçõcs e !mun!
dn.des cobertos por este Pr<ltocolo é de nssegurar o desempenho cfl~ 
ciente dns !unçoos da INTELSAT; 

ACORDARAM como o. seguir: 

ARTIGO I 

Uso dos Termos 

Para n..s finalidades deste Protocolo: 

a> "Acordo" SibrJ.liflcn. o Acordo Relativo à Orgn.niznçflo Inter
nacional de Telccomun!cnções por Sntéllte (INTELSAT), incluindo 
seus nn~xos, aberto pn.rn. O..'lSinn.tura pelos Governos em 20 de agos
to de 1071, t'm Wn.'ihington: 

b> "Acordo Operacional" slgn!Uca o acordo, incluindo seus 
n.nexQ.'i, aberto pnrn n.ssinn.tW'n. em Wn.sh!n~ton, :.!0 de ngo.:lto de 
Hl71, pelos Governos ou entidades de tclecomunicnçõcs dcsi~no.d~ 
pelos Governos; 

c) "Acordo..., dn. L~TELSAT" significo. o Acordo c o Acordo Ope
racional refcrido.'l cm (O.J e rb) ncima: 

d) "Parte da INTELSAT" signif!ca um Estado pnra o qual o 
Acordo encontra-se em vigor; 

e) "S!gnatúr!o tio. INTELSAT" stgn!Uca umn Pnrte dn 
INTELSAT, ou entidade de tclt:comunlcnções dc:;Ignnda por umn. 
Pnrte da INTF.LSAT, parn. o. qun.l o Acordo Opern.clonnl encontra-se 
cm vigor; 

O "Parte Contratante" s!gnif!cn umn Parte da INTELSAT 
para n qunl este ProtOcolo entrou cm vigor; 

~:> "Membros do quadro de o.ltos funcionó.rios" signiflcn. o Di
rctor-Gcrnl da INTELSAT c aqueles membros do ór~üo executivo 
que detenham nomeações regulares ou por prazo fixo por 1 rmo no 
mínimo c aqueles que estão empregados em horil.rio intcr::rnl den
trÇl dn Orgn.nlznção, que não nquelns pessoas do serviço doméstico 
dt~ INTELSAT; 

h> "Rcprescntnntes das Pn.rtcfi" slg-nltlcn representnntcs dn..s 
Partes da INTELSAT c cm cndn. ca..so slgnlficn chefes de delegu.
çõcs, seus substitutos e assessores: 

I) "Rcpresen,to.ntes de Slgnntil.rios" sl!n)Hlcn r<Üprcsentnntes 
dos Sl~nnt.t\rios du. INTELSAT c cm cn.dn cn.so signiflcn. chefes dn.s 
delegações, seus substitutos c n.sscs.sorcs; 

j) "Propriedade" Inclui todo. mntérln de qnnlqucr nnturezn. n. 
quo.l o dlr()lto de propriedade pode ser ntrlbuldo, a.~lm como os 
direitos contrnt.unis; 

lc) "Arqul\•os" lm:lul todos os re1:istros, correspondências, do
cumentos, manuscritos, rotogrn.fla.s, Rrnvações ótlcas c mm:nótleas 
pertencentes ou reaUzndn~; pelo. INTELSAT. 

CAP1TUJ,O I 

ÜJWI'Iu;õt:s c l"ropriedude di\. INTELSA'l' 

ARTIGO 2 

Im·iul:lbilidade dos 1\rt1uivos 

Os arquivo~; dlt INTELSA'r .'it!I'Ün lnviolúvcl.'i cm qurdqucr lu~ar 
qne estiverem locnll:mdw;, 



:\1wlodL•1979 UI;\RIO IJO CONGRESSO NACIONAI.(Seciio lll Quin111·felru 17 IHU9 

ARTIGO 3 

Imunidade controt. Jurisdição o Execução 

1. uentro do panorama da8 suns ativldndcs nutorizndn.s pelos 
Acordos da INTELSAT, a INTELSAT terá lmunldodc de jurlsdlçiio 
e Imunidade de cxer.ução cxceto: 

a) no. medido. cm que o Dlrctor~Gern.l tenho. expressamente re
nunciado tal Imunidade contra jurisdição ou Imunidade contra 
execução; • 

b) com reluçilo b.s suas nt1vidndcs comcrclo.is; 

c) com relo.çfi.o à. nçúo civil por uma. terceiro. parte por dano 
provcnlente de um acidente causado por veiculo n. motor ou por 
outros melas de transporte pertencentes ou operados cm to.vor do. 
INTELSAT, ou com relação à !nlração de trãl!co envolvendo tal 
veiculo; 

d) no caso do embargo, em conformid3.de com uma decisão to
mada por autoridades judlclals, dos salários c honorários devidos 
pela INTELSAT à um membro do quadro dos funcionários; 

e) com relação à re!vlnd!cação d!retamente relaclonada à 
açõeo iniciadas pelo. !NTELSAT; ou 

fl com relação à execução de um laudo o.rb!tral elaborado de 
acordo com o Artigo XVIII do Acordo ou Artigo 20 do Acordo Ope
ro.ciono.l. 

2. A propriedade da INTELSAT, em qualquer lugar que esteja 
locallzado. e mantido. por quem quer que seja, será Isenta: 

a) de qualquer lorma de busco., requ!s!çiio; conl!scação e se
questro; 

bl de desapropriação, exceto aquela propriedade genulna pode 
ser desapropriada para llns púbUcos e sujeita a pagamento lme
dlato de justa compensação; 

c) de. qualquer forma de coação judicial provisória ou adml· 
nistrativa, nn. med1da cm que poderá ser temporariamente neces
sário em relação à prevenção e investigação de acidentes envol
vendo veículos a motor ou outros meios de transporte pertencentes 
ou operados em nome da INTELSAT. 

ARTIGO 4 

Disposições Fiscais e de Costumes 

I. Dentro da esfera d.., suas atlvidades autorizadas pelos 
Acordos da INTELSAT, a INTELSAT e suas propriedades estarão 
Isentas de todo Imposto nacional e toda taxação dlreta nacional 
sobre propriedade. 

2.. Quando o preço dos so.télltes de comunicações comprados 
pela INTELSAT e dos componentes e partes de tais satélltes a 
serem lançados em uso no sLstema. globn.l inclui taxas ou impostos 
de natureza. tal que eles são normn.lmente incorporados no preço, 
a. Parte Contratante que· cobrou os impostos ou taxn.s tomari n.s 
medidn.s necessárin.s para remeter ou reembolsar a qúantla. dos 
taxas ou impostas ldent!llcávels à INTELSAT. 
· 3. A INTELSAT estará !senta de taxas de Importações e ou
tras taxas, pro!blçõe• ou restrições Impostas devido à importação 
ou exportação de so.télltes de comunicações e de componentes de 
partes para tais satéUtes a serem postOI! em uso no sistema global. 
As Partes Contratantes tomnrii.o todas medidas necessirins a. tim 
de laclllto.r desembaraço allandegárlo. 

4. AlJ disposições dos parágrafos I, 2 e 3 não se apUcnrií.o a 
taxas ou impostos que são de lato nada a mais que taxas para ser· 
viços especil!cos prestados. 

5. 13<Jns pertencentes à. INTELSAT que toram !sentas de 
acordo· com os pnr{Lgra!os 2 ou 3 não serão trn.nsterldos, alugados 
ou emprestados perma.nentcmente ou mmporo.rto.mente, e~ceto cm 
conlormldncte com ns leis domésticas da Parte Contratante que 
adquiriu a isenção. 

ARTIGO 5 
Comunicações 

Com relaçíio b.s .sunB comunicações ofll'tnJs e a trn.IU~!erênc1n 
de todos seus documentos, n INTELSAT ).;Oi':O.rft no tcrrlt.órlo de 
cndo. Pnrte Contratnntc trntnmcnkl niío meno.s favorável do que 
o.qucle parn outras orgn.n1znções lntergovernamento.l.s nào·ret:Po·· 
nnts no toco.ntc n prlorldndcs, tnrltns c tnxn.s em corrcspondênciru~ 
c cm todas n.s rarmn.s de tclecomun1cnções enquanto csUvcr com
pntivel com qunlsqucr convenções intcrnnclonnl.,, regulamentos e 
ltrrnnjos dos quais nqucln Pnrtc Contrntlmte é umn pnrtc. Nc
nllumn censura será nplicndn n comunlcn.çõcs oUciai.':i dn INTELSAT 
por (]Ualsqucr que scjltm os meios de comunicnçüo. 

ARTIGO 6 

Restrições 

Dentro dn e . .,rern dns sun.s ntfv1dades autorlzndn.'l pelos Acordos 
da INTELSAT, os fundos possuídos pela INTELSAT não estarão 
restritos por controles, restrições, regulamentos ou moratória de 
qualquer espécie, desde que ns operações que envolvem esses tun
das estejam de acordo com ns leis da Parte Contrn.ta.nte. 

CAPíTULO II 
i\lembros do quadro de altos funcionários da INTELSAT 

ARTIGO 7 
I. Os membros do quadro de altas lunclonárlos da INTELSAT 

gozarão dos scguin tes prlv!léglos, Isenções e imunidades: 
a) imunidade contra processo jud!c!al, mesmo depois de terem 

deixado o serviço da INTEJ:.'3AT, com relação a atos praticados, in
clusive pnln.vras escritos ou faladas, por eles no exercicio de suas 
!unções otic:iais e dentro dos limites de seus deveres. Entretanto 
não haver:\ imunidade com relação a açúo civil por uma terceira 
parte por dano proveniente de um acidente causado por um vei
culo a motor ou por outros meles de transporte pertencentes ou 
dirigidos por eles, ou em relação a lnlração de trál!co envolvendo 
tal veiculo ou cometido por eles; 

bl '!nv!olabllldade para documentos ol!clals e po.ra papéis re
lacionados o.o desempenho da.s suas !unções dentro do panorama. 
das ativldades··da INTELSAT. 

c) lsençiiJ de obrigações de serviço no.clonlll; 
d) junto com seus !amilinres que fazem parte d"' sua tnmília 

a mesma imunidade contra restrições em admlssãÕ, registro dé 
estrangeiro, e rormnlldades de partida, a.ssim como a.s mesmos 
tacll!dadcs de repll\rlamento, época• de crise internacional da 
!arma que süo normalmente concedidos a. membros do qundr~ de 
altos !unc!onár!os de organizações lntergovernamentals; 

e) isenção de todo Imposto de Renda sobre .seus salários e 
v~ncimentos pagos pela. INTELSAT. incluindo pensões e outros be
nel!c!Oil s!mUares pagos pelo. INTELSAT. AlJ Partes Contratantes 
reservam-se o direito de leva.r em constdern.çfl.o aqueles salários e 
vencimentos na. estimativa da !mportàncla de Imposto a ser apll
cndn em rendas provenientes de outras !antes; 

f) o mesmo tratamento no tocante o. moeda corrente e a 
controle de càmLio da !arma que é normalmente concedido a mem
bros do quadro de altos !unc1onâr1os de organizações intergovcr
::.n.:n~:ttni.s; 

g) o direito de importar livre de direitos alfandegários e outras 
tnxn.s olt~ndegar1as 1 cxceto pagamento por serviços prestados), 
sua.s mobtlins e objetos pessoni.s, incluindo um veículo a motor 
quando ocuparem seus postos nos territórios de uma. Parte con~ 
tratante, e o direito de exportá-los livre de Impostos no término 
dn.s suas !unções, sujeitos h.s condições estabelecidas peln.s leis das 
Partes Contratantes concernentes. 

~. Bens pertencentes aos membros do quadro de altos tun· 
clonarias que tenham stdo isentos de acordo com o parágrato 
1 CgJ, não serj,o transferidos, niugo.d<Js ou emprestados, r.ermanen
teme.ntc ou temporariamente, exceto em conformidade com n.s leLs 
domesticas da Po.rtc Contratante que concedeu a isenção. 

3. Desde que os membros do quadro de altos ·lt'mclonârlos 
estejam cobertas pelo esquema de segurança social da INTELSAT 
a INTELSAT c seus membros do quadro de altos lunclonárlos se~ 
rão isentos de todo..s contribuições compulsória." ao.s esquemas de 
segurança social, sujeitos nos acordos a serem concluidos com as 
Partes COJ'!.tro.ta_ntes concernentes de. ncordo com o Artigo 12. 
Essa lsençao nao exclui qualquer partlclpaçiio voluntária num 
esquema de .segurança naclonn.I. de n.cordo com a Lei da Parte 
Contrat'nnte concernente; nem exige que a Parte Contratante tnça 
pagamentos de bencticlos de acordo com os esquemfLS de segurança 
social nos membros do quadro de altos tunclonárlos que são i'lentos 
de acordo com as d!spo.s!ções deste parágrafo. 

4. As Partes Contratantes tomarão todas as medidas adequa
das a llm de tac!Utar, entrada, permancncla e s<úda dos seus 
territórios de membros do quadro de altos lunclonárlos da 
INTELSAT. 

5. A.s Partes Contratantes nüo estarão obrigaelns a conceder 
a~ seus residentes permanentes ou nac1onnlB os priv1légios, 1sen
çoes c imunidades relcrldo.s nos pnrágralos 1 (C), (d), (!) e (g) e 
no parágrafo 3. 

6, O Dlrctor-Geral da INTELSAT mod!flcarn ""Pnrtcs Con
t.ratnntes concernentes sobre o nome dos membros do quadro de 
altos lunclonárlos ao• qu<ús as disposições deste Artigo se apllca
ri•o. O Dlrctor-Geml tan1bém notllicarl>. sem delonga a Parte Con
tratante QUe conccd~ a lscnçüo desde que esteja de acordo com 
o paró.g"rn!o 1 td) deste Artigo sobre n conclusão dns !unções 
o!!einls de (]unlquer membro do QUadro de altos !unctom\rios no 
território· dnquehl Pnrt.e Contratante. 
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CAPíTULO lli 

Uepresentantes das Partes dn JNTELSAT, 
Signatários e I•essoa."> participantes 

em Processo de Arbitragem 

ARTIGO 8 

1. Representantes dw; Partt:.:; da. INTELSAT cm reuniões con
vocadns ou renlizn.das .sob os a.Wipiclo.s da INTELSAT deverão no 
exercício de suos funções e durante sull$ via.gens de ido. c volta do 
local do. reunião, gozar oo seguintes privilégios c intunldades: 

a l imunidade contra processo Judlclal, mesmo após o término 
de sua .ml.ssão, com respeito n atas praticados inclusive po.lo.vrn.s 
escritas ou faladas por eles no exercício de suns funções oflcinls c 
dantro dos limites de seus deveres. Entretanto não terão imunidade 
com relnçã,o a ação civil por uma terceira parte por dano causo.do 
por um veículo a motor ou por outros meios de transporte, perten
centes ou dirigidos por eles, ou com relação o. lnfro.ção de tráflco 
.envolvendo tal veículo c por eles cometido; 

b) lnvlolabllldndc de todos seus papéis c documentos oflclals; 

c) junto com seus famillares que fazem pn.rte de sua. familla, 
a mesma imunidade contra restrições em admissão, rc~tro de 
estrangeiro c formalidades de saída na forma que é normalmente 
concedida o. membros do quadro de altos funcionários de organizo.
ções intergovemamentats: dispõe que nenhuma. Po.rte Contrato.ntc 
ser:\ obrigada a apllco.r esto. disposição o..seus residentes perma
nentes. 

2. Representantes de signntirios em reuniões convocadns ou 
ren.lizadn.s sob os auspícios do. INTELSAT deverão, no cxercicio de 
suas funções, e duro.nte suas viagens de 1da e de volta do local do. 
reunião, gozar os se~ntes privilégios e imunidades: 

a) lnvlolabllldadc po.ro. papéis c documentos oflclo.ls relativos 
no desempenho de sua.s funções dentro do panorama dn.s n.tividn.des 
da INTELSAT; 

b) junto com seus famlllo.res que !azem po.rte de suas fumi
lla.s, n mesmo. imunidade contra restrições em admissão, re~tro 
de estrangeiro e forrnnlldn.des de saída na. forma que é normal
mente concedido. o. membros do quadro de altos funcionários de 
orgn.niznçõcs.intergovernamentais; dispõe que nenhuma Parte Con
tro.tantc seril obrigado. o. apllco.r esta disposição o. seus residentes 
perma.nen tes. 

3. Os membros de um tribunal o.rbltral e as testemunhas, pe
rante aquele tribunal, partlclpanclo de processos de arbitragem em 
conformidade com o anexo C do Acordo deverão, ·na exercício de 
suas funções, c durante sun.s viagens de ida c de volta da local do. 
reunião, gozar os prtvUC~os e imunidades referidos nos parãgrafos 
l (a), (bJ, (cl. 

4. Nenhuma pnrte contratante será obrigada n. conceder a 
seus próprios nacionais ou n seus próprios representantes, os .privi
légios e as imunidades referidas nos parágrafos l e 2. 

CAP!TlTLO IV 

Renúncia 

ARTIGO 9 

Os privilégios, isenções c imunidades dispostos neste protocolo 
nõ.o são concedidos para. o bencticlo pessoal dos inclividuos. Se 
tais prlvlléglos, isenções e imunidades são possivelmente c~po.zes 
de impedir o curso de justiço., em todos os co.scs onde eles posso.m 

.ser renunclndos sem prejuízo ao desempenho eficiente dns funções 
do. INTELSAT, o.s autoridades abnixo mencionadas concordarão em 
rcnunclo.r to.ls prlvlléglos, lscnçõ·cs c lmunldo.clcs: 

a.) O.<i Partes Contrnto.ntes, com relação a seus representantes 
e representantes de seus Signatários; 

b) a Junta de Governadores, com relação no Dlretor-Geral dn 
INTELSAT; 

c) o Dlrctor-Gero.l da INTELSAT, com relo.çüo à. INTELSAT c 
aos outros membros do quadro de altos funcionários: 

d) n Junta do Governadores com rclnçfto M pessoas partlcl
po.ntcs cm processos de o.rbltrugcm referidos nos oarágrafos 3 do 
o.rtlgo 8. 

CAPITULO V 
Disposições Gernls 

ARTIGO lO 

l\1edidns tlc prccnuçrLO 

Cndn Pllrte Contrntnnt.c rescrvl\-:w o direito de tomn.r 'todns 
M mcdldM nc<:cti.'iárltL'i nos lnterc&'ll!S de ~ua .'lc!;ura.nça. 

1\RTIGO ll 

Cooperação oom as l'a.rtcs Contratantes 

A INTELSAT c os membros do quadro de altos funcionários 
cooperarão todo o tempo com ns autoridades competentes das Par
tes Contratantes concernentes ·a flm de !o.c111to.r a próprio. admi
nistração de justiça, para. assegurar a observfmcia dos leis c rcguln
mcntos das Partes Contratantes concernentes c paro. prevenir 
qualquer o.buso dos privilégio<, isenções c imunidades dispostos 
neste Protocolo. 

ARTIGO 12 

'Arrapjos Complementares 

A INTE;LSAT pode concluir o.rro.njos complementares com uma 
ou mo.ls Po.rtcs Contrato.utes po.ro. .do.r ctelto à.s disposições deste. 
Protocolo no auc diz resoelto a t.a.l Po.rt" 011 Po.rtea Contra.tontes, 
ou outras arranjos paro. assegurar o funr.ionn.mento eficiente dn 
INTELSAT. 

ARTIGO 13 

Solução de Controvérsias 

Qualquer controvérsia entre a INTEL.9AT c umo. Po.rte Con
tratante ou entre Po.rtes Contratantes o. respeito do. interpretação 
ou o.pllco.ção deste Protocolo a quo.J não estejo. esto. estabelecida 
por negociação ou por outro método acordado será submetida a um 
tribunal de 3 o.rbltros, po.ra decisão final. Um dos árbitros será es
colhido por uma. das partes para n. solução da controvérsia dentro 
de 60 tscsscntn) dias, a partir da notlflcnção de uma parte à outra, 
que demonstrou sua. intenção de submeter a. controvérsia à arbi
tragem. O terceiro ó.rbitro, que será o presidente do trlbuno.l,, será. 
escolhido pelos 2 primeiros árbitros. Co.sc os dois primeiros árbitros 
não cheguem a um acordo sobre o terceiro dentro de 60 (sessenta.) 
dias a po.rtlr do. do.to. do. nomeação do segundo árbitro, o terceiro 
árbitro será escolhido pelo Secretário-Geral das No.ções Unidas: 

CAPITULO VI 
Disposições Finais 

ARTIGO 14 

1. Este Protocolo estará aberto paro. assinatura nté 20 de 
novembro de 1978 pelas Partes do. INTELSAT, cxceto o.quela que cm 
seu território está loco.Uzo.da a sede da INTELSI\T. 

2. Este Protocolo csto.rá sujeito o. rntificação, aceitação ou 
aprovação. Os instrumentos de ratificação, aceitação, ou aprovação 
serão depositados junto no Secretárlo-Gcrul da INTEI.SAT. 

3, Este Protocolo estam aberto po.ro. adesão pélo.s Partes do. 
INTELS.t\,.T mcnclonndo. no parág-rafo l deste artigo. Os instru
mentos de adesão serão depositndoR junto ao Dlretor-G(lru.l da 
INTELSAT. 

ARTIGO 15 
Qualquer Po.rte da INTELSI\T pode, quando do momento do 

depósito de seu instrumento de ratl!lco.ção, accltaçüo, aprovação 
ou adesão, fazer reservas pu.rn. quu.lquer disposição deste Protocolo. 
Reservns podertlo ser retl.rndos a qualquer momento através de 
uma declaração pn.rn. esse fim, endereçado. ao Diretor-Geral. da 
INTELSAT, A menos que Indicado de outro. !orma no. declaração, 
umo. retirada terli eleito quando do seu recebimento pelo Dlretor
Geral. 

ARTIGO !6 

l. Este Protocolo cntro.ró. cm vigor no trigésimo dia o.pós o. 
data de depósito do décimo segundo lr.strumento de ro.tlflcaçüo, 
nceito.ção, o.provo.çúo ou adesão. 

2, Para cada Estado. ro.tifica.ndo, accltn.ndo, aprovnndo ou 
aderindo o. este Protocolo após o depósito do décimo segundo ins
trumento de ro.tlflcaçúo, aceitação, a.provaçíi.o ou ndesfi.o, este Pro
tocolo entrnrn em vtcror no décimo terceiro dln. npós o &tndo te
nho. deposttndo seu ln"trumento de ro.ti!ico.çr.o, aceitnçtio, nprovn.
çúo ou ndcsõ.o. 

· 1. Este Protocolo permanecerá em vigor nté o vencimento 
do. acordo. 

2. Qualquer Pnrt..e Contratmte podo ·ctenunclu.r c'itr. Protocolo 
enviando notn escrita no Dlrctor·Cernl da I~TELS/~ .. T, Ud dcnlmcin 
se tornnrll. cfotlvn O meses np&> n dntn de recebimento dn nota pelo 
Dlretor-Gernl d11 ll\'TF..LSt.T. 

3. A rotlradn do Acordo por qtulqucr Parte dn INTELSAT, 
ele ncorclo com IUi dlspo.slções do nrtlr,o XVI do Acordo, hnpltc[l.l't\ 
em denúnclil deste Protocolo por parte dnquélc E.stltdo. 
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ARTIGO lfi 

1. O Dil'i!tor-Gcrnl dn. INTELSAT notificnrá todos Estados 
que us . ..,lnnram, ou aderiram a e.'itc Protocolo quanto no depósito 
d~ cndn. ln!-itrumcnto de ratiflcaçüo, nccitnç[lO, nprovo.ção ou o.dcw 
sao, dn. entrado. cm vl~o1· deste ~rotocolo c de qunlqucr outra co· 
m unlc:t~![w rclaclonndn. a este Protocolo. 

:!. Nn entrndn. cm' vi~or deste Protocolo o Dlrclor-Gern.l dn. 
INTELSAT ir:i re~l.<;trá-Io na Secretaria ctnS Nações Unldn.'i de 
acareio com o nrtl~-:o 10:! da Cnrtn dn.s Nnçõcs Unldn.'i. 

~. A cóJ?in orlgirinl de.~ te Protocolo, do qual os textos em 
Ingle.-;, Frnnces c Espn.nhol são i~ualrnentc autênticos, será depo
sitado junto no Dlretor-Geral da INTELSAT que enviará cópin.s 
autcntler~dns dos textos às Partes da INTEr.'sAT. 

Em testemunho de que os Plcnipotencló.rlos, dcvldn.mente nu
torlznd,J.~ por seus respectivos governos, n.sslnarnm este Protocolo. 

Elaborado em Washington, no 10.0 dln do mês de maio de 1078. 

(As C'omi.\'Stie,\· de• rt•laçDt•s Exrerion•s, Constituição e 
Justiça, dt• Transportt'.\', ConumicaçtJes e Ohras Príhlicas t' de 
Fiflaf/('as.) 

O Sll. PRESIDENTE (Nilo Coelho)- O Expediente lido vai à 
publicaçi10. 

i\ Presidência comunica gue, nos termos do art. 278 do Regi
mento Interno, determinou o arquivamento do Projeto de Lei da Câ· 
mara n'' 26, de 1975 (n' 2.090/74, na Casa de origem), que declara 
Pedro Américo Patrono Histórico da Pintura Clássica no Brasil e 
Cündido Portinari Patrono da Pinturu Moderna Brasileira, por ter 
rccehido rarccer contrário, quanto ao mérito, da comissão a que roi 
destrihu1Jo. 

O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho)- Sobre a mesa, com uni· 
caçl1o que serú lida pelo Sr. I{·'·Secretúrio. 

E lida a .<el(uillle 

Exmo. Sc.:nhor 
Senador Luiz Viowu 
MD Presidente do Senado Federal 

Brasília, 14 de maio de !979 

Nos termos rc.:gimc.:ntais, comunico a V, Ex• que me ausentarei 
do Pai; no período de 2~ de maio a I' de junho de 1979. 

Aproveito a oportunidade.: para apresentar a V. Ex• os protestos 
·de minha elevada estima c distinta consideração. - João Calmon. 

O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho)- A Presidência fica cien· 
te. 

Sobre a mesa, requerimentos que serão lidos pelo Sr. I'· 
Secrctúrio. 

São lidos o.{ seguintes 

REQUERIMENTO N' 145, DE 1979 

Senhor Prc.:sidentc, 
Requeiro, nos termos do urtigo 38, capur. da Constituição Fe

deral " de acordo"com o Regimento Interno do Senado Federal no 
seu artigo 41H, a Convocação puru plcnúrio da Sua Excelência o Se
nhor Ministro de Estado da JustiÇa, o eminente Senador Petrônio 
Portella. 

Justificação 

O ilustre Senador Mendes Cunu\c, ao justificar sua iniciativa, de 
"modilicar Ks disposições du Lei n' 5.682, de 21 de julho de 1971 
(Lei Orgünica dos Partidos Políticos), da Lei n' 6.217, de 30 de ju
nho de l'l75", através do Projeto de Lei do Senudo n' 92/79, desta· 
cou lllle "seria totalmente destituído de sentido promover-se a rcali· 
taç:'1o de.: c.:vcntos que cxi~cm grande.: mobilização e gastos, quando 
todos e:ilf1o com suas utcnçllcs voltadas para reorganização do qua
dro partid(lrio," No l)UC tange as despesas, é evidente que o autor da 

rrorosiçfto se utilizou de urn argumento pouco consistente, uma vez 
yuc.: os gastos cnm a realizaçful de convenções purtidúrius terfto que 
ocorrer mub cedo ou mais tarde, sendo, assim, dcspicicnda a tese do 
~cu rctard:tmcnto. Quanto ao segundo aspecto ventilado na justi!i· 
caçfHl do projeto, de fato, afigura-se-nos da muior importância a 
prohl::mútica da reorganização do:-; quadros purtidários. Contudo, :1 

nUo ser a proclamada "abertura" que continuamos a aguardar, nada 
de rr{nico existe.:. Estamos convencidos, porém de que o ilustre.: :tutor 
do projeto, o preclaro Senador Mendes Cunalc, ligura que todos ad· 
miramos pelo seu espírito público, também está sendo conduzido cm 
sua boa fé, no aguurdo de providt:ncias que se eternizam como qui
mcrus docc.:mcntc acalentadas. 

Quem de fato c de direito, representa o Governo, na sua função 
eminentemente politica, é o Senhor Ministro de Estado da Justiça. 

É. portanto. necessário. que Sua Excelência o Ministro Petrónio 
Portellu compareça ao Senado, aliás sua Casa, pura falar do elenco 
de medidas politicas, visando promover o aperfeiçoamento do siste
ma politico, do sistema democrático, da tão propalada reformulação 
purtidúriu, da prorrogação dos mandatos e da anistia. 

A Nação, nesta hora, está a exigir participação e definições cla
ras. 

Sala das Sessões, 16 de maio de 1979. - Itamar Franco. 

REQUERIMENTO N• 146, DE 1979 

Requeiro, nos termos do art. 367 do Regimento Interno do Se· 
nado Federal. o desarquivamcnto do Projeto de Lei do Senado 
n•• 204/75, que introdul alterações na Lei 5.782, de 6 de junho de 
1972. que lixou os pralOs de liliaçi10 partidário. 

Sala das Sessões, 16 de maio de 1979. - Orestes Quércia. 

O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho)- Os requerimentos lidos 
scrr10 puhlicados c incluídos cm Ordem do Dia. 

Sobre a mesa, projetas de lei que serão lidos pelo Sr. I•· 
Secretário. 

São lidos os seguinteJ 

PROJETO DE LEI DO SENADO N• 122, DE 1979 

"Altera a redaçiio e revoga dispositivos da Lei n• 3.207, 
de 18 de julho de 1957, que regulamenta as ati v Idades dos-em
pre~ados vendedores, viajantes e pracistas." 

O Congresso Nacional decreta: 

Art. I• Ourt.3•.dulein• 3.207,del8dejulhodÔI957,passa 
a vigcr ucrcscido do seguinte par~graro único: 

"Art. 3• . , ................................. . 
Parágrafo único. Considerada aceita, pelo emprega

dor, a transação a ser concluída através de prestações suces
sivas\ este se obriga ao pagamento da comissão no final do 
mesmo mês cm que a transaçáo foi aceita." 

Art. 2' O art. 7•, da Lei n• 3.207; de 18 de julho de 1957, passa 
a viger com a seguinte rednção: 

"Art. 7Y Verificada a insolvência do comprador, se a 
transaçioo foi acoita de acordo com o estabelecido no 
urt. 3•, não cabe ao empregudor ostornar a comissão que 
houver pugo." 

Art. 3• Esta lei entra cm vigor na data de sua publicação. 
Art. 4' Sioo revogados o urt. 5•, da Lei n• 3.201, de 18 de julho 

de 1957 c as demais disposições cm contrúrio. 

.Justlficução 

Em conformidade com as disposições da Lei n\1 3.207, de IH de 
julho de 1957, que regulamenta as atividades dos empregados vendo
Uores, viajantes t: rracistas. as transaçl1cs sl10 consideradas acdtas se 
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n empregador nr10 as recusar por escrito, no prazo de dez dias, sendo 
que o pagamento das comissões c percentagens será feito mensal
mente. 

Ocorre, no entanto, que de acordo com o preceituado no art. 5• 
desse diploma legal, nas transações em que a empresa se obrigar por 
pn:st~1çõcs sucessivas, o pagamento das comissões somente será 
cxi~ivcl observada a ordem de recebimento das mesmas. 

A medida, em verdade, i: profundamente injusta e incoerente, de 
vez que a empresa teve prazo de dez dias· para aceitar a transação, de· 
vendo recchcr juros elevadíssimos de acordo com o número das pres
tações, o que, evidentemente, não ocorre com a comissão. 

Por esse motivo, preconizamos a revogação do art. 59, assim 
como o acréscimo de parúgrafo único ao art. 3•, dispondo que de·,.Je 
que aceita a transação a ser cfetivada através de prestações, a cor.lis
srao deverá ser paga no mesmo mCs dessa aceitação pela empresa. 

Assinale-se, ainda, que o art. 7•. da Lei n• 3.207/57 prevê que 
verificada a insolvência do comprador, cabe ao empregador o direito 
de estornar ~~ comissr10 que houver pago. 

Essa disposição i: absurda c literalmente injusta, pois, como pre
ceitua o art. 3(1, a empresa teve dez dias para aceitar a transaçào, pra
'/O mais do que suficiente para examinar a situação econõmico
r.nanccira do comprador. 

Assim. não ê justo que o vendedor tenha sua comissão estorna
da, eis que, cm última anúlisc, não lhe cabe nenhuma culpa pelo fato 
do comprador tornar-se ínsolvcnte. 

Por esse motivo, preconizamos nova redação para o questiona
do dispositivo, estabelecendo que no caso em foco, a empresa não 
poder(• estornar a comissão do empregado. 

As modifico1ções ulvitradas, a nosso ver, visam a aperfeiçoar o 
texto da Lei n• 3.207, de 18 de julho de 1957, corrigindo distorções 
verilic:.~dus cm sua atual redação, motivo que nos leva a crer que a 
proposicrw mcrcccrú a acolhida dos ilustres membros desta Casa. 

Sala das Sessões, 16 de maio de 1979.- Orestes Quércla. 

LEGISLAÇÃO CITADA 

LEI N• 3.207, DE 18 DE JULHO 

Regulamenta as ativldadcs dos empregados vendedores, 
~iujantes ou prncistas. 

. ' . " .......................... ' ......................... . 
Arl. 3• A transação será considerada aceita se o empregador 

não a n:cusar, por escrito, dentro de I O (dez) dias contados da data da 
proposta. Tratando-se de transação a ser concluída com comerciante 
ou empresa estabelecida noutro Estado ou no estrangeiro, o prazo 
para aceitaçi1o ou recusa da proposta de venda será de 90 (noventa) 
dias podendo, ainda, ser prorrogado, por tempo determinado, me· 
diante comunicaçiio escrita feita ao empregado. 

A rt. S• Nas transaçõcs em que a empresa se obrigar por pres
tações sucessiv:~s, o pagamento das comissões e percentagens serú 
c:dgívcl de acordo com a ordem de recebimento das mesmas. 

Art. 7,. Verificada a insolvência do compr:1dor, cube uo cm
prcp,adnr o direito de estornar a comissrw que houver pago. 

(ti .1· C 'omis.nlt'.l' dt' Col/.\'titui{'lio (' Justf('fl e de l.!'J.:(.I'{tl('tio 
. )'ocial. I 

PROJETO DE LEI DO SENADO N• 123, DE 1979 

Dispõe sobre a aposentadoria especial dos telcgraflstas, 
radiotelegrulistas c operadores de telecomunicações cm ge
ral, no serviço privado c público. 

O Congresso Nacional decreta: 

Arl. I• Aos trabalhadores cm telegrafia, radiotelegrafia c ope
rações de telecomunicação em geral que contarem, pelo menos, cinco 
anos de contribuição previdenciária e vinte c cinco anos de tempo de 
serviço, com um mínimo de quinze na atividade, é assegurado o di· 
reito de requerer a aposentadoria especial prevista cm lei. 

Art. 2• Os servidores públicos excrcentes de uma das ativida
des mencionadas no artigo anterior também poderão aposentar-se, 
após cumpridos vinte c cinco anos de tempo de serviço c quinze na 
atividadc, dispensada a exigência de contribuição previdenciária. 

Art. 3• O Poder Executivo rcgulamentarú esta lei no prazo de 
sessenta (60) dias. 

Art. 4• Esta lei entrará cm vigor na data de sua publicação. 

J ustllieaçiio 

A sistemática legal brasileira, pertinente i1 previdência social, 
prevê alguns casos de aposentadoria especial. que se concede ao tra
balhador com menos tempo de serviço, quando a atividade exercida 
provoque um desgaste físico mais acentuado ou mesmo uma perma· 
ncnte perspectiva de dano à saúde ou à vida do trabalhador. 

Algumas profissões não constam de tal legislação simplesmente 
porque surgiram posteriormente ou, então, eram incipientes, não dis· 
ciplinadas, li cpoca em que as leis pertinentes foram editadas. 

É bem verdade que o poder Executivo já está autorizado a 
inclui-las, por decreto, no elenco das que outorgam a seus exercentes 
o direito de aposentar-s~:: com menos tempo de serviço. 

Contudo, quando tal providência não ocorre com a brevidade 
desejada, nada obsta que se o faça através de projeto de lei, visto que, 
quem dá a autorização rererida ao Executivo é o Poder Legislativo, 
podendo, ele mesmo, se o desejar, tomar diretamente a medida. Afi
nal, quem pode o mais pode o menos. 

Os manipuladores de comunicações, como são englobadamente 
chamados os telegrafistas, radiotelegrafistas e outros trabalhadores 
desse ramo, não figuram no rol dos que podem obter aposentadoria 
especial, o que i: uma injustiça que já tarda em ser corrigida. Tais ati
v idades envolvem, sabidamente, riscos de insalubridade c penosidade 
para seus exercentes, além de constantemente os estarem expondo, 
quanto à saúde e quanto à própria vida. 

Isto posto, contamos com a colaboração de nossos ilustres Pares 
para transformar om lei esta proposiçiio, que se destina, principal
mente, a corrigir uma falha em nossa legislação previdenciária, tanto 
no âmbito do serviço privado quanto serviço público. As modifi· 
cações que visem aperfeiçoar o projeto serão sempre bem recebidas. 

Sala das Sessões, 16 de maio de 1979. - Ore<tes Quérda. 

(;1s Comissões d<• Contituição e Justiça, de Legislação 
Social e de Serviço prílilico Civil.) 

PROJETO DE LEI DO SENADO N• 124, DE 1979 

Estabelece normas de ""lstênda ao excepcional c au· 
torizu a eriuçiio da Fundação de Assistência ao Excepcional 
- FUNASE, c dú outras providências, 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. !Y A assistência ao excepcional visa, essencialmente, ~ 

sua integraçrw na sociedade. 
Art. 21' Considera-se excepcional a pessoa que apresente des-

vio acentuado dos padrões médios. · 
~ 1v O desvio deve relacionar-se com o desenvolvimento fbit.:o, 

mental, sensorial (lU t.:mocíonal, situado aqu~m do limite mínimo 
a dotado nos padrl1es ml:dios, ou all:m do limite múxirnn des:;cs me:; . 
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mos padrlJcs, considerados esses aspectos do desenvolvimento sepa
rados, <.:omhinadns ou cm <.:oniunto. 

~ :!'.' Scrú acentuado o desvio sempre que exigir processos de 
educaçfto especial, rcahilit:~çftn ou o rcconhccirncnto de situaçfto jurí
dica especial para que se Hlcancc a integraçfto ü sociedade. 

Art. Jn Em relação aos atos da vida civil c segundo compro
va,;;'in t.:m processo .iudicial, o exccpt.:ional podcrit ser considerado: 

U) ahsolutamcntc incaraz, ljUando nfto f1Udcr CXf1rÍmir intcgral
lllentc sua vontade: 

h l rclativamcntc incapaz. qu:mdo nfto tiver condições de expri
mir integralmente essa mesma vontade. 

* 19 Pronunciada a intcrdiçrw do cxccrcion:.~l. o juiz a~sinarú. 
segundo 11 desenvolvimento mental dn interdito. os limites du curate
la. 

~ 2'' Considera-se penalmente irrespoosávd o excepcional com 
idade mental inferior a IH (dezoito) anos, determinada pelos órgãos 
especializados. 

Art. 4• O fato de a idade cronológica não corresponder à idade 
mental nrw impedirá o ingresso cm estabelecimento de ensino e nem 
obrigarú a saída deste do aluno excepcional. 

Parilgrafo único. O disposto no presente artigo se aplica tanto 
ao superdotudo quanto aos infradotados, assim classificados pelos 
órgtlos competentes. 

Art. 5• A deficiência ou anomalia que não impeça o ingresso 
cm cstahclccimcnto de ensino não dcverú ser reconhecida como 
"docnçu ou anomalia grave" paru isentar o pai ou responsável peh1 
criança excepcional cm idade escolar do dever de comprovar matrí
cula desta cm estabclr::cimento de ensino adequado ou que ela está re
cebendo no lar a cducaçt10 apropriada. 

Art. 6• Sempre que a capacidade do excepcional permitir o 
exercício das tarefas respectivas, as dcficii:ncias ou limitações encon
trudas no exame de suúde nfto poderf10 constituir impedimento ao in
gresso no serviço público ou em empresas particulares. 

s \'' A avaliação da capacidade de trabalho do excepcional se· 
rá obrigatóriamentt: feita pelos órgf10s especializados. 

s 2'' A dencii:ncia ou limitação ou capacidade do excepcional. 
da mesma natureza c grau, existente nu ocasmo do ingresso no ser
viço público ou particular, não serú reconhecida como causa de inca
pncidade ou inv:1lidez que justilique pagamento de falta ao serviço, 
licenças para tratamento de suúde, auxílio-doença ou aposentadoria 
pnr invulidcz. 

s 3• Para efeito de obtenção de bcnelicios, agravação da defi· 
dência ou limitaçrw podcrf1 ser reconhecida como causa de incapm:i
dadc ou invalidez se o excepcional contar, pelo menos, cinco anos de 
serviço. 

Art. 7'' Para obtcnçtoo da Carteira de Trabalho e Providi:ncia 
Social, a prova de escolaridade poderio ser substituída pela de habili· 
tuçfto prolissional, expedida pelos órgr10s especializados, quando se 
tratar de excepcional cuj<l deficiência mental o impeça de aprender u 
ler, escrever c mntar. 

Art. Hl' O excepcional capaz de realizar tmbalho competitivo, 
quando admitido no serviço público ou empresa particular, estará 
sujeito ao mesmo regime j uridico, referente ao trabalho c previdência 
social aplicftvcl nos fum:ion{trios públicos ou aos trabalhadores em 
geral. 

Art. 9v O excepcional roderú ser admitido no serviço público 
nu nas empresas partieularcs, na qualidade de estagiúrio, quando. 
c,mfnrme cnmprnvaçftn dos úrgftos especializados: 

I -ainda nf1o se encontrar ch:vidamcnte hahilitado ou reabilita
do para 11 trabalho: 

~- pdas suas cnndiçt1cs pessoais nno tiver rca\itado ou n3o puder 
t·ealil:tr trahalhn ~.:nm prmltlth·idade 1.:onsiderada normal. 

.~ !" Ni'tn se n:~.:unhcL'er:'t ;Hl exccpdllllill cstagi[Jrin qualquer vín~:u
ID cmpregatidn. 

.~ 2" :\ retrihui~,·:-ILl do L~.t:tgi;tri(l, a -;er p:tga pdn llr~:tn plthli!.:Ll f'IU 

pl'!a L'll1\li'L''o:t partiL'ldotr, 'iL.'r:'t ~o::tkllLtda mrn ha-;c IHl •;:tlftrin mínimn rc-

gional ou no salúrio do trubalhador que execute, no mesmo órgüo ou 
cmprcs:t, trabalho iguul. com produtividade normal.: o mesmo tempo de 
serviço. A essa hasc aplicar-sc-ú percentugcm fixada pelos órgãos espe
cialil:tdns, tendo cm vista o rendimento do trabalho do excepcional. 

* )" A rctrihuiçfto do excepcional corresponderá, pelo menos, 
ao ~alúrin mínimo regional. Quundo, pelo seu trabalho como ~:sta· 

gi:'trio. rcL'l.'hcr retrihuiçiio infcriur, o Estado, através da assistência 
... ncial. L,;onccdcr-lhc-:'t complcmt.:ntaçfto cm dinheiro igual ü difen:nça 
l.'ntre a rt.:trihuiçi'to recebida pelo trabalho c o sal[trio mínimo. 

~ ...:•, Quando o cxcepdonal tiver direito :.1 benefício pecuniário 
da rrcvidênda sndal, calt.:ulur-sc-á a c.:omplementuçtlo do Estado a 
p:trtir da snma da rctrihuiçftn recehid<t pelo trabalho com a rendu 
previtiencial. 

Art. 10. Os cx~.:epdonais aprovcitudos cm serviços de hahi· 
t.açioo e rcahilitaç<oo para o trabalho, públicos ou particulares, som 
lim lucr<Jtivn c devidamente reconhecidos, ainda que tenham atingi
do produtividade normal, stlo considerados t:St<~giários, cuja retri
huiçfw. nunca inferior ao salário mínimo regional, será paga pelo Es· 
tado, atr:.tvés da assisténciu social. 

Par~grafo único. Caso o excepcional estagiário receba benefi· 
cio pccuni!trio da previdência social, descontar-se·á da retribuiçtlo a 
ser paga pelo Estado o valor da renda previdencial. 

t\rt. \I. O estagiário o.xcepcional que realizar qualquer espé· 
cie de trabalho protegido teril a condição de segurado da previdi:ncia 
social. sendo também umrarado pelo seguro contra acidentes do tra· 
bulho. 

Par~tgrafo único. A contribuição previdenciária do estágio ex· 
ccpciona\ scrú deste descontada, com base no total recebido mensal· 
mente a titulo de retribuição ejou complementação. A parte relativa 
ao empregador c;, taxa do seguro de acidentes serão pagas pelo Esta· 
do, através da assistência social. 

Art. \2. Quando no exame de saúde. para ingresso no serviço 
público, o órgão competente idcntilicar excepcional protegido pela 
lei, promoverá o encaminhamento do mesmo aos órgilos especializa
dos, aos quais caberá decidir sobre a existência ou não de capacidade 
de trabalho que autorize o ingresso. 

~ \9 Se os órgtlos especializados concluírem qut: a deficiência 
ou limitnçüo de c;tpacidade do excepcional não ê estacionária, pode· 
rrto. qu;mdo nccessúrio e tendo cm vista u garantia do exercício dus 
tarefas respectivas, dividir a prova em duas etapas: 

1• Exame inicial, no qual se identificarão as deficiências ou li mi· 
taçõcs. 

2• Período de obst.:rvaçào, durante o qual o excepcional será 
acompanhado, no exercício de seu trabalho, pelos órgtlos especializa
dos. O período terú duraçtoo correspondente à do estágio probatório, 
previsto na lcgislaçfw especifica. 

~ 21• Findo o rcriodo de observação, os órgãos especializados 
decidir{H1 sobre a permanência ou não do excepcional, considerando: 

a) ;1 existência de c:1pacidadc para o exercício das tarefas res
pcctiv:ls; 

h) a possibilidudc de o cxcrcícJO prollssional concorrer para o 
agravamento da dcliciência nu limitacf10 de capacidade do observa· 
do. 

Art. IJ. Por indicaçüo dos órgf10s especializados da previdên
da so~.:üil, as empresas rodcrf10 ;ttrihuir ao empregado reabilitado 
funç{)eS diversas das previstaS 110 contrato de trabalho. 

~ I'' Quando o aprol'citamcnto for realizado cm funç<oo de 
nível inferior. o cmrregado rccehcrú, d:t previdência ~ocial, a titulo 
dL.' quota de rcahilitaçfto, L.:l11llph:mcntaçno cm dinheiro que lhe assc
~urc rcmuneraçft{l mensal id~ntica ao salürÍll anteriormente percebi
do. 

~ ~,,. O n:ahilitadtl pcrmanc~.:crú vinL.'ttlado :1 prl'vidência social 
L.' an "l.!!!llrll ~.:nntra .acidcntL·.-. do trabalho, ~.:alculando-st: ~ua cnntri· 
hllt\,';"ul pela import;'tn~.:ia tntalmens:tlmcntc rc~.:t:hida e a dn t:mprcga
dm pl·ln ~abriL I d·~ Clltllrihtti(,::tLl ~.:urrcspondt.:nt~.: :1s JllW:ts funçik~ d11 

l'llll' rt'.1' a d1 1. 
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~ J" Quandn o reabilitado !\ll puJcr rc;di1.ar tr:thalho pmtc~i
dn, (1~1!\~ar[t, para hH.hl~ ns l!ft:itll!\, itcatcgoria de cstagiúrio CX~;epCill· 
nal. l.'onsidcrandn·M! su!\pensll sl!u contrato de trab~tlho, até que os 
úrgi'to!\ da prcviJência :-ocial ~ompckntes o considcrern totalmente 
im:apa1. p:tra o trah~tllw rc:tli1.aJo cm condh;ões normais, autorizan
do :1 rcsdsiw do respc~.:ti\'ll contrato. 

Art. 14. Aos ôrgitos oliciais ou particulares devidamente rcco
nhcddos, cspcdalit:tJos cm cducaçim c n:ahilitaçiw de exccpcinnab 
é rccnnlwcido o Jin:itn de: · 

:1) funcionarem como auxiliares do Jui.t:, nos processos de tute
la, curatcla ou perda do pfttrio poder, quando se tratar de interesse 
de excepcional: 

h l prunwvcrcm, nos tcrmo:-. da h:i civil. a interdiçito do cxc~:p
don~il ou a p~:rda do pútrio plldcr aos rcspcctivos responsúvcis, 
lJUando o membro do Ministério Público, n:cchcndo rcprcscntaçno 
dns nlC>õfnOS órgitOS, ni10 iniciar O proceSSO no prazo de 30 (trinta) 
dias: 

c) funcionarem obrigatoriamente como au.\iliarcs do Juii' nos 
pm~.:cssos criminab, quando for excepcional o r~u ou a vítima; 

d) promoverem pedidos de alimentos, na inêrcia do rcsponsávd 
pclo c.\ccpcional; 

t.•) promovcrcm rcclamaçlJcs trabalhistas, processos perante a 
providencia social, uu perante as Justiças do Trabalho e Federal: 

f) funcionarem obrigatoriamcntc como auxiliares do Juiz, no 
processo criminal. quando hnuvcr suspeita de que o agente seja ex· 
ccpcion:tl: 

~) funcionarem como au.\iliarcs da autoridadc competente nas 
atividadcs de rccrutamcnto parn. o serviço militar. 

Art. 15. E autorizada a instituiçfw no JNPS. de Seguro Espe
cial obrigatório, cm benefício do excepcional inválido ou não hahili· 
tado para o trahalho. 

~ 1v O seguro ora previsto será custeado pelo acr~scimo de: 
0,01% (um cc:ntésimo por cento) i1 contribuição dos scgur:tdos abri· 
g.atórios dn I N PS. 

~ ~'-' 0:-. pais c rcsponsúvcis por excepcionais, não vincul~tdo5 
ao regime da previdência social, podcrào participar do Sc:guro de que 
trata este artigo, mediante o pagamento, cm dobro. da percentagem 
prcvista no item 11 do artigo 1~8 da Consolidaçi'to das Leis díi Previ· 
Jéncia Social, aplicada sohrc o maior o;a\úrio mínimo cm vigor no 
P;tis. 

Art. 16, Fica o Poder Executivo autorizado u instituir a Fun· 
daçf1o Nacional de Assistência ao Excepcional- f'UNASE, vincula
da ao Ministério da Saúde, com o objctivo principal de captar recur
sos financeiros c canalizú-los pura o financiamento de projctos de es
tudos, ensino c pesquisas, pura a criaçf10 dc órgãos oficiais c p<Irticu
larcs, c p:m1 a formaçfw de pessoal especializado no campo da cdu· 
caçitn, rcahilitaçi1o c dc:fcsa do exccpcional. 

Art. 17. A FUNASE gozarú de autonomia financeira c admi
nistrativa c :tdquirirú pcrsonalidudc jurídic:t a partir d•t inscrição de 
-.cu ato constitutivo, acomp•tnhados dos rcspcctivos estatutos, no 
Registro Civil de Pessoas Jurídicas. 

§ i' Os estatutos da f'UNASE serão aprovados por decreto. 
§ 2<' A f'UNASE tcrú sede no Distrito Federal c atuação cm 

todo o território nacional. 

§ )' A Unit10 rcprcscntar-sc-ú, no ato da instituição da !'UNA
SE, pelos Ministros de Estado dos Negócios da Justiça, da Educação 
c Cultura, da Saúde, do Trabalho ~ d,l Previdência c Assistência So
cial, que podcr5o nomc:1r delegados especiais para esse efeito. 

Art. IR. A FUNASE tcrú como linalidadc: 
I- amparar c fomentar o desenvolvimento da cducução, rcabi· 

litaçflll c tlcl'csa do cxccpcional no Pais: . 
11 - assessorar a Prcsidênda Ja República no!-. assuntos pertl· 

ncntc~ it cducaç;HJ, rl~~thilitaçfto c Jcfcsa do excepcional: 
111 - formular c implantar a politica nacional de cducaç:"10, rca· 

hilita~·fto ~ dcfcsa dn c\~.:crcinn;d, ahrungcmln: 

11) dc .. cnvulvuncntu do., l1r~i'tos o!i~iais e particulares prcl"crcn
tcm!.:ntc filantr(Jpicns, dedicados it pc.,quba nu c\ccuçfJO Je ativida· 
dcs nas diferentes [tn.:as d~1 !.:ducaçrio, rcahilit:tçàn, defesa do cxccp· 
dona! c incentivo :1 ~.:riaçi'w de THWas unidades especializadas: 

h l formaçi'tll crn escala crescente de pessoal especializado t.Jc 
nivcl m~dio c supcrillr, tendo cm vista ncccssid:tdc de pcsquba. do 
ensino c!-.pcci:!l c dn ensino prolissional, h!.:rn como do •t~cs~o do cx
ccrH.:ion:d an lllCrt.:ado dc trahalho. 

Arl. 19. /\ FUNASE organit.arú seus serviços de forma a 
atender, pelo menos, Ü:-. scguintcs úrcas: 

I - dcild~nda :tuditiva; 
11 - cJcliciência física: 
III - dclici~nda mental: 
1\' - supcrdotados. 
Mt. 2tl. Para consccuçf1o de seus lins, compete ü FUNASE: 
a) custear total ou parcialmente projetas c programas de pes-

qui!\as, estudo ou traha\ho individuais ou institucionais, inclusive 
cursos, scminúrios c ~on~rcssos sobre educação, rcabilitaçrw c defesa 
do c.xccpcional; 

h) custear parcialmente ou, cxccpcionnlmcntc, cm sua totalidu· 
de. através da conccsstto de auxílios ou financiamentos, a instalaçüo 
de novas unidadcs, oficiais ou particulares, dedicadas ü cduc<tçào, 
rcahilitaçr\0 c dcft:sa do cxccpcional; 

c) conceder ou complementar bolsas de estudo c pesquisa, no 
Pais ou no exterior. a fim de incrementar a formaçfto de pessoal cspe· 
cializado de nível m~dio ou superior; 

d) promover o intcrc:imhio de pcsquisudores nacionais ou cs
trangeiros, pela conccssr\0 ou complementação de bolsas de !.:Studo 
ou pesquisas no Pais ou no cxtcrior; 

c) contribuir para criaçf10, ampliação c atualização de bibliotc
~as cspecializad~ts cm educação, rcahilitaçi10 c defesa do cxccpcional; 

fJ promover. subvencionar ou financiar a publicação dos resul· 
tadns das pcsquisas c trabalhos sohrc cducaçrto, rcabilit:.:çào c deresu 
do excepcional; 

g) promover ou incentivar campnnhas de mobiliza~~rto da opi
niiiO púhlic~1 no sentido da particip~tCi'IO de toda a comunidade na 
cducuçito, reabilitação c defesa do cxccpcionul; 

h) contribuir para criaçf1o ou ampliaçf10 de oficinas protegidas 
destinada~ ü formação profissionul de cxccpcionuis t: que possum 
oferecer trubalho üquclcs que nrlO tiverem condições de obter e man· 
t~r cmprcgo no mercado competitivo; 

i) sugerir :1 rcorgllnizaçào dos órgãos federais, estudunis c muni
cipais, especializados na educação, reabilitação c defesa do excepcio
nal que não preencham suas finalidades dentro de padrão elevado de 
cliciência; 

j) sugerir modilicaçõcs da Jcgis\açf•o vigente, no sentido de 
:tdaptü-la !Is necessidades da cducaçr10 c dcfcsu do excepcional: 

I) m:Jnler cadastro dos órgi10s oficinis c particulares, inclusive 
pessoal c instalaçõcs, que, no território nacional, cuidum da c:du
caçi'to, rcahilitaçilll c defesa do cxccpcionul; 

m) velar par;1 que o património do excepcional sujeitou tutela c 
cu rateia tcnha aplh.:açào udcquada na educação c rcubilitaçào dde e, 
de modo gera!, de forma a assegurar-lhe o bcm-estar; 

n) mantcr cadaslro dos cxccpcionais sujeito!-. :.1 tutcla ou cu rate· 
la: 

o) promover, cm cstrcita colaboração com c..~ Ministérios da 
Eduoaçf10 c Cultura, da Saúde, do Trabalho c da Previdência c Assis· 
tência Social. do Interior c da Justiça, u coordcn:H.;f!O dos órgãos oli
ci:lis c particulares rclucionados com a educaçfm, reabilitaçito c defe
sa do cxccpcional; 

p) fiscalizar a uplicaçi1o dos auxílios c financi;tml:ntos, hcm 
como o aprovcitamcnto das bolsas de estudo ou pesquisas que ~.:on~.:c
dcr, podendo suspt.:ndê-Jos nos casos de inohscrvftnda dos planos <k 
apli~..:açiw dos recursos jú aprovados, ou inc.\eCII\'fto dos plano~ de 
pesquisa, estudo ou trahalho, bcm conuJ por nwtivo n:lcvant!.:, a ~:ri
i é rios da J-'liNASF; 
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'I l promnv~.:r, cm estreita L'nl:1horaç~to com a Funduçi~tl lnstitu· 
tn Br:1.~ileiro de Geo).!:ralia 1.: EstatístÍí.::1~.: outras ~.:ntidadcs cungénl!res 
oliciais ou particulares, a realização de estatísticas ~.:specia!izadas cm 
cducaç~1o c rcahilit:u,.:iHl dt: c:u:cpcionais, especialmente o censo dos 
excepcionais: 

r) promover a responsabilidade, cm caso de abuso pruticudo 
por dirigentes c.Jc úrgilllS públicos ou particulares, que cuidem da 
cducaçf1n c rcahilit:u;iul de c.xccpcionais. 

s) exercer de modo geral, todas as atividadcs julgadus ncccs· 
súrias pura boa execução da política nacional de educação, reahili· 
taçf10 c ddcsa do excepcional. 

~ 1'·1 Os órgãos parti(.':u]ares que rc~.:cbcrcm auxilio ou linancia· 
mcnto d:1 FUNASE licarfw obrigados a rescrvur dt:tcrminudo númc· 
ro de vagas gratuitas. no respectivo cstubclecimcnto, destinadas aos 
excepcionais sem recursos financeiros, as quais corresponderão a im· 
portf•nciu total do uuxilio concedido ou 11 metude da importância do 
nnanciumcnto, conforme o caso. 

~ 2' Os estatutos du FUNASE discriminarão os requisitos a 
preencher pelos interessados em obter auxílio, r,nanciamento ou bol
sus de estudo, pesquisa ou trabalho, assegurando preferência aos Es
tados, Distrito Federal e municípios quando criarem, nas respectivas 
esferas de competência, órgãos com as mesmas finalidades e atri· 
buições da FUNASE. 

* J• No desempenho de suas atribuições poderá a FUNASE 
requerer a intervenção do órgão competente do Ministério Público 
ou, na inórcia, dentro do prazo de lO (dez) dias, contados do recebi
mento da representação, ingressar dirctamt:nte, cm Juízo, promovcn· 
do, junto <• uutoridade judiciúria competente, as providências julga
das necessárias. 

* 4• Para os efeitos do~ 3o deste artigo, ugirâ a FUNASE ten
do cm vista o seu conhecimento dircto dos casos que exija sua inter· 
venção, ou provocada polus entidades or,ciais ou particulares espe
cializudus na educação, reabilituçüo e defesa do excepcional. 

Art. 21. E vedada à FUNASE. 
I - criar órgãos próprios de pesquisa ou de execução; 
11 - aplicar seus recursos em projetas, programas, auxílios, r,. 

nanciamentos, bolsas ou ativídades de qualquer natureza, que não se 
retiram à educação, reabilitação ou defesa do excepcional. 

Art. 22. O montante dos recursos destinados unualmente pela 
FUNASE u órgãos de um mesmo Estado da União ou do Distrito 
Federul não excederá a 20% (vinte p01 cento) do total global previsto 

· para esse fim. 

Art. 23. t\ í-UNASE contará com os seguintes órgãos: 
I - Conselho Curador; 
11 - Conselho Executivo; 
III - Assessoria Técnico-Científica; e 
IV - Procuradoria Jurídica. 
Art. 24. O Conselho Curador será constituído dos seguintes 

membros: 
I - um representante de (.':ada um dos seguintes f\·1inistérios: 

Justiça, Fazcnd:.1, Educaçfio c Cu1tur:1, lntcrior, Ag.ril.:ulturu. Saúde, 
Trabalho, Prcvillência c r\ssistên~.:iu Sociul c um da Secretaria de Pia· 
nt:jamcnto lia PrcsiUC:nci:1 da República: 

li - um rcpn.:scntantc do Instituto Nadon:1\ dt: PrcviUCnda So· 
dai; 

III - um n:pn:st:ntantc Ja FunJaçfw Instituto Brasilciro Uc 
Cieogralia c Est;ltística: 

I\'- um n:pn:scntantc Uc cada uma das seguintes cntidadcs: 
a) Serviço 1'\adonal de Arrt:mlizagcm Industrial 
b) Serviço Nacional de AprcnJizagcm Cotncn.:iul 
c) Serviço Soda! da Indústri:1: 
dl S~.:l'viçn Soda] do Cnmércio: 
l') CnnlCdcraç:ill N;.u.:innal da lndlrstria: 
fl Confcdcraç:1o Na~.:iorwl dllS Trahalhadmcs na lndthtria: 
!.:) Confcdcraç;l(l Noll'innal do Cnmêrcio: 

11) Confcdcraçfro Nacional dos Trab;.llhadorcs no Comércio: 
i J Confcdemçào Nacional da ,\gri~ultura: 
j) Confedcmç:'to Nacional dos Traü:llhadores na Agriculturu: 
I) Legirio Brasileira de Assi:,tCncia: 
m) Fedcraç:10 Naciom•l das t\PAEs, 
V- Cinco representantes de entidades de úmbito nacional, es· 

pcci;.dizadus na cducaçào c reabilitação de c.xcepcionuis, nestes in· 
duidus obrigatoriumente um p;.~ra cadu uma das úrcas indicad;Js no 
artigo 19 desta lt:i, 

~ I" O Conselho Curudor deliberurfl por maioria, cabendo ao 
Presidcntt: o voto de qualidade, cm caso de empate, 

~ 2\l Para que o Conselho possa deliberar contra delibcruçt1o 
do Conselho Executivo scrú exigido quorum de dois terços. 

* 311 Salvo quundo se tratar de mat6riu de seu interesse pessoal, 
os membros do Conselho Executivo participarüo das reuniões do 
Conselho Curudor, sem direito a voto. 

Art. 25. O Presidente e o V ice-Presidente da FUNASE serão 
designudos pelo Presidente da República para um manduto de 3 
(três) unos. 

§ lo Para efeito deste artigo, O Conselho Curador da Fun
dação escolherá, por maioria de votos, 3 (tres) dos seus integrantes, 
submetendo-os à consideração do Presidente da Repúblicu ati: 90 
(noventa) dias antes do ti:rmino do mundato da direção em exercic:o. 

§ 2o O primeiro presidente da FUNASE será nomeado livre
mente pelo Presidente da República, dentro do prazo de 15 (quinze) 
dias a contar du publicação desta lei. 

§ 3° O presidente du FUNASE deverá providenciar no prazo 
de 30 (trintu) dias, a contar de sua posse, a instalação dos Conselhús 
Curador c Executivo c submeter o projeto dos estatutos da Fundação 
il aprovaç:10 do Presidente da Rcpúblicu, dentro de 30 (trinta) dias a 
contar da instalação de tais Conselhos. 

Art. 26. São atribuições do presidente da FUNASE e, na fulta 
deste, do V ice-Presidente, ali:m de outras que o Conselho Curador 
lhe conferir: 

a) representar a Fundação ou promover sua reprt:sentaçào em 
Juízo ou foru dele; 

b) convocul' o Conselho Curador; 
c) presidir as reuniões de Conselho Curador. 
Art. 27. Compete ao Conselho Curador: 
a) aprovur o projeto dos estatutos da FUNASE, bem como 

propor modificações futuras, julgadas necessárias; · 
b) <!provar c modilicar o Regimento Interna c resolver os casos 

omissos: 
c) determinur u orientuçilo gerul da FUNASE; 
d) apruvar os planos anuais de atividades, inclusive a proposta 

orçamentária, claborudos pelo Conselho Executivo, de acordo com a 
orientação geral da FUNASE; 

c) julgar, cm murço de cada ano, as contas da ano antcrior e 
~1preciar os rdatórios apn:scntados pdo Conselho Executivo: 

0 orientar a polítioa patrimonial e financeiru da FUNASE: 
J.:) dclibcrar sobre a rernuner:.1çfw dos servidores: 
h) indicar, na f-orma do art. 33. item I, os' <.1ssessores técnico· 

cientílicos, li.xando-lhes o número~: a respectiva retribuição: 
i) destituir o membro do Conselho Executivo que contr:1riar. 

por :1tns concretos, u oricntaçrw nxada cm deliberação olici:.ll. 
Mt. 2S. O Conselho Executivo sorú constituído por I (uml 

Din.:tor-llrcsidcntc c 4 (quatro) Diretorcs correspondentes a cada 
uma das :'1rcas irH.Iicadas no :trt. 19, 

~ [\' .-\o Dirctor·Pn:sidcntc cabe a supcrvisào das funções i.id· 
ministrativas c linancciras da FUNASE t: aos 4 (quatros) Direton:s a 
supt:r\'isih) das funçõcs técnicas c cientificas da respectiva ürea, stm 
prcjuiw da compcl~ncia comum aos 6 (seis) membros Jo Conselho 
E\l!Clltivo para aprer.::i:.Jrcm matéri:1 mlministrutiva, t6cnica, ch:ntilica 
nu J'inan~,.·~,.•ir;l, na L'ont'ormidilde do mtigo seguinte. 

~ 21' lh 111\!lllhrlls dll Conselho Executivo scrrw csco\hidllS 
pcln Prc~idcnt~: da R~:pi1h!ica cmli~ta de IH tdcloitt)) no111cs, organi· 
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zad~t pt!lo Cunscllw Curador, na qual só poderão ser incluídos espe
cialistas de reconhecido mérito cm educação c reabilitação de excep
cionais, havcndl) obrigatori~lmcntc 3 (três) especialistas para cada 
uma elas úrcas indicadas no art. 19, de prcfcr~ncia, com comprovada 
cxpcri~ncia cm administração. 

~ Jv As clt:libcrólçõcs do Conselho Executivo scrf10 tom:tdus 
por maioria, cabendo ao DirctoraPresidcntc o voto de qualidade, cm 
caso de empttte. 

Art. :!9. Compete ao Conselho Executivo: 
a) Submeter ii aprovação do Conselho Curador o projeto dos 

estatutos da FUNASE: 
b) submeter ii aprovação do Conselho Curador o projeto do 

Regimento lntt:rno, do qual dt:vcrào constar: a estrutura administra
tiva da FUNASE, o regime de trabalho e as atribuições do pessoal: 

c) ddibcrar sobre os pedidos dc concessão dt: auxílios,linancia
nfcntos c bolsas de acordo com a orientação geral traçada pelo Con
selho Curador: 

d) ouvir, obrigatoriólmcntc, a Assessoria Técnico-Cicntílica 
sobre qualquer pedido de auxílio, financiamento ou bolsa: 

e) organizar o plano anual da Fundação e submetê-lo ao Con· 
selho Curador: 

f) organizar proposta orçamentária anual e submetê-la ao Con· 
se lho Curador: 

g) contratar os servidores da FUNASE: 
h) propor ao Conselho Curador o plano de remuneração dos 

servidores c de retribuição aos Assessores Técnico-Cit:ntíficos: 
i) elaborar o relatório anual das atividadcs da FUNASE, cm os· 

pccial discriminando todos os auxílios, financiamentos, e bolsas con
cedidos c os resultados das pesquisas c trabalhos realizados com a 
colaboração limmceira da Fundação e providenciar a sua divul· 
gação, após aprovação do Conselho Curador: 

j) publicar anualmente em três jornais de grande circulação de 
Estados diferentes do País, o Balanço da FUNASE: 

I) contratar os Assessores Titulares e designar os Assessores ad 
hoc. 

Parágrafo único. O Conselho Executivo dará à Assessoria 
Técnico-Científica ciência das decisões que digam respeito aos casos 
por ela examinados. 

Art. 30. As áreas a serem contempladas com auxílios, finan· 
ciumentos, e bolsas de estudo, pesquisa ou trabalho serão minuciosa
mente discriminadas, de forma a evitar duplo benefício a setores 
passíveis de se enquadrar em mais de uma classificação. 

Art. 31. Junto ao Conselho Executivo funcionará a Procura· 
daria Jurídica, cujo titular deverá ser advogado inscrito há mais de 5. 
(cinco( anos na Ordem dos Advogados do Brasil, a quem competirá 
exercer funções de Consultor Jurídico e Procurador judicial da FU· 
NASE. 

Art. 32. A Assessoria Técnico-Científica dirigida pelo Canse· 
lho Executivo c coordenada pelo Diretor da área respectiva, será 
composta de duas Turmas: 

I - Assessores Titulares, escolhidos pelo Conselho Executivo 
cm Região do Pais, sempre que passivei um para cada área indicada 
no artigo 19 dentre listas triplices orgunizadas pelo Conselho Cura· 
dor, c cuja audiência será obrigatória nos pedidos de auxilio, finan· 
ciumento ou bolsa correspondente à especialidade e território de que 
sejam titulares. 

11 -Assessores "ad hoc" livremente designados pelo Conselho, 
para serem ouvidos, um ou mais, em cada pedido de auxílio, finan
ciamento ou bolsa, 1101 qualidade de nssessorcs complementares, espe
cializados no tema ohjcto de pesquisa, estudo ou trab<dho submetido 
ii FUNASE. 

~ I' Os Assessores "ad hoc" não serilo empregados da Fun· 
d<.~çfto. 

* ].1• A pessoa ou entidade que obtiver auxilio, financiamento 
ou bolsa da FUNASE, deverá prestar-lhe asscssoramcnto, ca~o este 
seja solh:itado. 

,\rl. JJ. Compete aos Assessores Técnico-Cientifico.~: 
a) an01lisar os pedidos de auxilio, linanciamento ou bolsa que 

lhe forem encaminhados pelo Conselho Executivo; 
b) assessorar o Conselho Executivo; 
c) reunir-se, periodicamente, por especialidades, mt:di:mtc con

vocação do Conselho Executivo, para promover o melhor entrosa· 
menta dr.: su01s atividudcs; 

d) opinar sobre o que lhes for solicitado pelos Conselhos Cura· 
dor c Executivo, bem como sugerir a tais órgãos o que lhes parc~.:cr 
conveniente. 

Art. 34. Constituirão recursos da FUNASE: 
a) dotações orçamentá das que lhe forem atribuídas pela Unifw: 
b) produtos de créditos especiais abertos por lei: 
c) subvenções, doações, legados e outras rendas que eventual· 

mente receber: 
d) renda da aplicação de bens patrimoniais: 
e) produtos da venda do material inscrvívcl ou de alienação de 

bens patrimoniais: 
r) 5% (cinco por cento) dos recursos destinados ao Instituto Na· 

cional do Desenvolvimento da Educação e Pesquisa (lN DEP). 
Art. 35. A Uniiw destinará obrigatoriamente à Fundação do· 

tação mínima de 0,1% (um décimo por cento) da importância atribuí· 
da, cm cada orçamento, aos programas de Assistência c Previdência, 
Saúde, Saneamento c Educação. 

Art. 36. Constituirão especialmente recursos da FUNASE as 
importâncias que lhe forem reservadas do produto do salário· 
educação c das contas vinculadas do Fundo de Garantia do Tempo 
de Serviço, referentes aos empregados despedidos com justa causa, 
no montante que perderem quanto a juros e correçào monetária e 
aqueles que falecerem sem deixar dependentes. 

Art. 37. A FUNASE gozará de imunidade tributária, nos ter· 
mos da letra c, item III, do artigo 19 da Constituição Federal. 

Parágrafo único. A isenção garantida pelo presente artigo não 
inclui a contribuiçilo para a Previdência Social. 

Art, 38. Na aquisição de bens ou na lavratura de escrituras e 
outros atas e documentos sujeitos à tributação, a FUNASE entrega· 
rá às demais partes contratantes comprovantes do montante das rt:s
pectivas operações, a fim de que possam exibi-los às autoridades fis· 
cais, dispensando-se de recolher os tributos respectivos. 

Art. 39. A FUNASE gozará dos seguintes previlé:gios: 
a) s·~us bens não serilo passíveis de penhora, arresto, seqUestro 

ou embargo: 
b) são extensivos às suas obrigações, dívidas ou encargos passi· 

vos os prazos de que goza a Fazenda Nacional: 
c) poderá adquirir, por compra ou permuta, bens de órgãos 

públicos, de qualquer natureza, independentemente de hasta pública 
ou concorrência; 

d) ser-lhe·il assegurada a via executiva fiscal da União, sendo· 
lhe garantido processo especial na cobrança de seus créditos c regime 
de custas idêntico ao da União: 

e) seus representantes gozarão dos privilégios e prazos atribuí· 
dos aos procuradores da União; 

O as certidões, cópias autênticas, ofícios c todos os atas dela 
emanados terão fé: pública: 

~) as dotações orçamentárias da Fundaçilo serilo de empenho 
automático independendo de quaisquer formalidades a entrega das 
respectivas importâncias; 

h) a utilização das dotações orçamentárias atribuídas à FUNA· 
SE não poderá sofrer qualquer restriçilo total ou parcial por decreto, 
indcpcndcndo de libcr~11;ilo cm quaisquer hipóteses. 

Art, 4ll. A FUNASE gozará de facilidades para a importaçi1o 
Uos cquipam~.:ntos de laborutôrio, publicações, materiais cicntíl'icos c 
didúticos de qualquer natureza, para sua própria utilizaçito ou para 
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os órgf1os especializados t:m educação c reabilitação de excepcionais, 
ficando-lhe assegurada cobertura cambial, prioritúriu c automática, 
ü UIX3 mais favoráv~J de cambio. 

Art. 41. As escrituras imobiliárias cm que for parte n FUNA
SE scrio registradas cm 5 (cinco) dias pelos oficiais de registro de 
imóveis, independentemente de quaisquer formalidades. 

Art 42. A FUNASE terá sempre o foro da União, gozando 
de todas as suas prerrogativas processuais só podendo ser demanda
da nos foros das Capitais. 

Art. 43. O pessoal da FUNASE será contratado pelo regime 
da CLT. 

Art. 44. A FUNASE prestará contas ao Tribunal de Contas 
da União através do Ministério da Saúde. 

Art. ·15. ·A FUNASE somente poderá manter depósitos ban
c:'lrios, cm carátcr permanente, no Banco do Brasil ou, nos locais cm 
que não haja agência deste, sempre que possível cm estabelecimentos 
oficiais bancários ou Caixas Económicas. 

Ar!. 46. A FUNASE poderá criar regionais para conta to di re
ta com os órgãos c pessoas interessados cm mediação entre estes c a 
sede. 

Parúgrafo único. A FUNASE poderá designar de Jogados para 
exercício das atribuições próprias dos escritórios, quando a localida
de ou Região não comportar a instalação de escritório. 

Art. 47. A FUNASE gozará, em qualquer meio de transporte, 
das facilidades c prerrogativas que a União são concedidas. 

Art. 48. As do~ações orçamentárias c os crédito!' destinados à 
FUNASE serão considerados registrados pelo Tribunal de Contas c 
automaticamente distribuídos os respectivos recursos ao Tesouro 
Nacional, que os depositará no Banco do Brasil à disposição do Pre
sidente da Fundação Nacional de Assistência ao Excepcional. 

Art. 49. Em caso de dissolução, os bens da FUNASE revcrte
r11D ao Patrimõnio da União. 

Art. 50. Os estatutos da FUNASE estabelecerão o mandato 
dos Membros dos Conselhos Curador e Executivo, bem como u for
ma de escolha de seus presidente>, assegurando, ainda, a renovaçào 
anual de I /3 (um terço) dos integrantes dos aludidos conselhos. 

Art. 51. Ficam extintas, 30 (trinta) dias após a publicaçào do 
decreto de aprovação dos estatutos da FUNASE, a campanha nacio
nal de educação de cegos e a campanha nacional de educação e reabi
litaçilo dos deficientes mcniais, cujos patrimónios e dotação orça
mentárias serão transferidos para a Fundação Nacional de Assistên
cia ao Excepcional. 

Parágrafo (mico. Os servidores lotados nas Campanhas extin
tas por este artigo, cujos serviços forem julgados dispensáveis pela 
FUNASE, seriio colocados à disposição do órgão de pessoal do Mi
nistério " que pc:rtençam. 

Art. 52. Serão aplicados, obrigatoriamente, nu educação de 
excepcionais, pelo menos, 5% (cinco por cento) dos recursos destina
dos ao Plano de Alfabetização Funcional e Educação Continuada de 
Adolescentes e Adultos, aprovado pela Lei n• 5.379, de 15 de de
zembro de 1967. 

Par:.grafo único. A Fundação Movimento Brasileiro de Alfa
betização- MOBRAL, instituída pelo Decreto n• 62.455, de 22 de 
março de 1968, entregará à FUNASE os recursos reservados pura a 
educação de excepcionais, nos termos deste artigo. 

Art. 53. O urtigo 7• e o parágrafo único do urtigo 9• da Lei n• 
5.107, de II de setembro de 1966, passam a ter a seguinte rcdaçào: 

"Art. 7• Ocorrendo rescisào do contrato de trabalho, por justu 
causa, nos termos do urtigo 482 da CLT, o empregado furá jus ao va
lor dos depósitos feitos cm sc:u nome. mas perdcrú a favor da 

FUNASE, para aplica~ào cm serviços de rcabilitaçào de exccpcio· 
na is, a parecia de sua conta vinculmln correspondente à corn:çf1o mo· 
nctúria c aos juros capitalizados durante o tempo de serviço prestado 
ü empresa de llllC for despedido." 

,\ rt. 9~' 

Parágrafo único. No caso deste artigo, não havendo depen
dentes habilitados no prazo de 2 (dois) unos a contar do óbito, o v a· 
lor da conta reverterá a favor da Fundação Nacional de Assistência 
ao Excepcional, para aplicação cm serviços de reabnitação de excep· 
cionais. 

Art. 54. Acrescente-se ao art. 22 do Código Penal, aprovado 
pelo Decreto-lei n• 2.848, de 7 de dezembro de 1940, um parágrafo 
segundo com a redução abaixo, passando o aluai parágrafo único do 
mesmo artigo a parágrafo primeiro: 

"Art. 22. 

§ 2• Quando o agente tiver desenvolvimento mcmal incomplc· 
to ou retardado, o Juiz ouvirá obrigatoriamente órgão oficial ou par
ticular devidamente reconhecido, especializado em educação c reabi
litação de excepcional, para verificar se a idade mental dele determi· 
nu a aplicação do disposto no artigo 23. 

Art. 55. Acrescente-se ao artigo 23 do Código Penal um pará
grafo com u seguinte redução: 

.. t\rt. 23. 

Parágrafo único. Na aplicação do disposto neste artigo. 
considerar-se-ii a idade mental do agente." 

Art. 56. O artigo 91, capur, do Código Penal passa u vigorar 
com a rcdaçào abaixo: 

"Art. 9 I. O agente isento de pena, nos termos do artigo 22. é 
internudo em manicómio judiciãrio, salvo c excepcional. que será en· 
caminhado ao estabelecimento de reabilitação mais adequado a sua 
condição ................................................. " 

Art. 57. Os artigos 149 e 150 do Código de Processo Penal, 
aprovado pelo Decreto-lei n• 3.689, de3 de outubro de 1941, passam 
a ter mais, os seguinte parágrafos: 

"Art. 149. . ........................................ . 
§ 3• Tratando-se de excepcional será ouvido obrigaloriamentc 

órgão oficial ou particular devidamente reconhecido, especializado 
cm educação e reabilitação de excepcionais." 

Art. 150. . ......................................... . 
"§ 3• O internamento de excepcional será sempre feito em es

tabelecimento adequado, não podendo realizar-se cm manicõmio." 
Mt. 58. Na fixação do âmbito de aplicação do Código de 

Menores, aprovado pelo Decreto n• 17.943/A. de 12 de outubro de 
1927 e legislação posterior, bem como a Lei n• 5.258, de 10 de abril 
de 1967, alterada pela de n• 5.439, de 21 de maio de 1968, considerar· 
se·ú u idade mental, devendo u autoridade judiciária' competente rc· 
correr à perícia especializada em educação e reabilitação de excepcio
nais, sempre que a idade cronológico do excepcional por deficiência 
mental seja superior ao limite máximo de idade fixada r.as leis de 
protcçào ao menor. 

Art. 59. A Lei n• 4.024, de 20 de dezembro de 1961 -Lei de 
Diretrizcs c Bases da Eduução Nacional, - passa a vigorar com as 
seguintes altcruçiles: 

I - Nova redução da letra a do art. 20: 
"t\rt. 20 ............................................. . 
a) à variedade de métodos de ensino e forma de atividades esco

lar, tendo·sc em vista as peculiaridades da região e dos grupos sociais 
c as necessidades dos excepcionais." 

II - Acréscimo ao urtigo 35 de um parágrafo com a rcdaçoo 
ab:.dxo: 

"Art. JS. 

S 411 O currículo de ensino médio inc\uirú, obrigatoriamente, 
noções bú:;icas de educação especial c de renbilitaçl\o, sempre com o 
objctivo de estimular maior comprceensl\l) para com os excepcio
nais." 
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III - A~r~scimo do seguinte parúgr~1fo ao art. tí6: 
"Art. 6ó. 

Parúgrafo único. Os diversos currículos do ensino superior de
verrw incluir. obrigatoriamente, noções básicas de cducução especial 
c de reabilit~u;r10, sempre com o objetivo de estimular comprecnsr10 
~.::om os c:.xccpcionais." 

IV- Acréscimo de dois po1rügrafos uo art. 8S com a seguinte re
daçfto: 

"Art. 88. 

* JY Destinar-se-á t1 educação dos excepci~mais, pdo menos, 
5\ó (cinco por cento) de quaisquer recursos aplicados anualmente na 
mttnutençào c desenvolvimento do ensino, cm todos os graus, pela 
Uniiu:Í, Estados, Distrito Federal e Municípios. 

§ 2• A aplicação dos recursos de acordo com o disposto no pa
rografo anterior constituirá um dos requisitospara que os Estados, o 
Distrito Federal c os Municípios possam obter o auxílio da União re· 
ferido no parágrafo J• do artigo 92". 

V - Nova redução no parágrafo 2• do art. 95: 
"Arl. 95. 

§ 2• Os estabelecimentos particulares de ensino, que recebe
rem ::.ubvenções ou uuxílio para sua manutenção ficum obrigados u 
conceder, no vulor correspondente ao montante recebido, matrículas 
grutuitas a estudantes pobres, incluídos entre estes, sempre que possí
vel, 5% (cinco por cento) de excepcionais." 

VI- Acri:scimo, ao art. 107. de um parágrafo assim redigido: 
"Art. \07. 

Parágrafo único. Serão deduzidas em dobro do imposto de 
renda, as importüncias dos auxílios ou doações comprovadamente 
feitas a entidades oficiais ou particulares, especializadas na educação 
de excepcionais e reconhecidas de utilidade pública pelo Governo 
Federal." 

VII- Acri:scim<J. ao art. \\6, de dois parágrafos assim redigi
dos: 

"Art. 116. 
o o' I'' o o o' o'' o o o o o' o' • o o o o' o o o o'' o'' o O o o' o' o' o o o o I I' I I 

§ \' Serão igualmente realizados exames de suficii:ncia, paru 
os efeitos deste artigo, destinados à habilitação de professores de ex· 
<.:c.:pcionais. 

§ 2' As Escolas Normais ou Institutos de Educação organiza
rUo cursos de cmergc!ncia, destinados a preparar candidatos a examc 
de suficióncia de que trata o parágrafo primeiro deste artigo." 

Art. 60. Em tí.Jdas as unidades sanitárias, maternidades c.: pos
tos de saúde oficias será obrigatória a prática da rcação com cloreto 
férrico (teste da fralda) na urina dos rccém-n"scidos c crianças mcno
rc.:s de tr~s anos, paru pesquisa fc:nilcetonllria c currcção conseqUente 
u~l alteraçrlO rnetnbólica vcri!ic:.H.Ia. 

Parúgrafo único. O Mini~t~rio da SaúJt! baixar(t imtruçõcs 
pura execução do disposto neste artigo. 

Art. 61. Os órgãos de saúde fr.Ut:r:.tis, estaduais. municipais c 
rarticularcs, promovcrrto <.:ampanh::t!\ sistcmúticas de prcvcnçtto çon
tr~l a tleliciéncia mental, csclarcccndo especialmente a ne<.:cssidadc du 
rl!;dilí.tção de cxanH!S, tratouncnto c orientação dw:i gestantes, de for
ma a afastur as causas de deficiência mental. 

Parúgmfo único. O disposto neste artigo aplica-se, igualmente, 
:ts mcdid<tS de prevcnçfto contra as demais dellciêm:ias. 

.. \rt. 62. Esta lei cntrarú cnl vigor na data de Slla puhlil;;u.;ttn, 
rcvog~tJas as Uiposi<;llcS cm contr[trio. 

.Just\flcuçiio 

t\ ddiciênda mental é prohlcma crnincntcm~:ntc sodal. 
:\ integraçUo do c:-<c~:pdonal1l comunidade deve ser a mct:1 linal 

d~: quall]UCr plancjanwnto rdativn ü matl:ria. Para wnto, ~ indispcn· 

\ln lu dl· lli711 

~ttvcl criar-~e uma política nacional de assistência c pr~:vençrw envol
vendo, necessariamente:~~ ampliação do saneamento húsico: a insta
laçflo de serviços materno-infantis paru o atendimento neo·nal:ll. cs
pel!i~tlmcntc aos rc~.:~m-nuscidos de "alto risco"; o fornecimento de 
alimcntaçfJO adequada a estes últimos c l1 criunça cm idadt: prê
escolar. 

O estabclc~.::imento de umot correta politica d~: assistência ao c.\· 
cepcional dependc.:rú, sem dúvida, da prévia avaliaçrlO dos recursos 
cxistentes c da dcterminaçr10 c escalonamento das metus a serem 
atingidas. Ditas turcfas sr1o, na grande maioria, d~: funhito governa
mental; as uções de organismos particulnrcs scrf10 meramente suplc
tiv~!S c baseadas no cquacion<~mento e oricnli.lçào fornecidas pelo po
der público. 

Dundo formu concreta às conclusões ucima, e\uboramos o pre
sente projeto - verdadeiro estatuto do excepcional - prevendo a 
instituição de uma política de amparo ao deficiente mental, com o 
aproveiwmento dos órguos de ensino c pesquisa c da longa folha de 
serviços de organizações especializadas. 

A execução da política de amparo ao excepcional i: atribuída à 
Fundação Nacional de Assisti:ncia ao Excepcional- FUNASE- a 
quem, dentre outras coisas, caberá orientar as diversas úrcus interes
sadas, coordenar a aplicação de recursos de modo a evitar gastos pa
ralelos, c manter o público constantemente informado sobre as medi
das preventivas c de combate à deflcii:ncia mental. 

De início, tornou-se necessário identificar o destinatário da nor· 
ma. uma vez que a Constituição Federal, no artigo 175, § 4'. se refe
re arenas a "excepcional", Levando em conta a ~.:ontribuiç;lO doutri
núria nativa c estrangeirO!, estabeleccu-se, no artigo 2\\ o conceito de 
cxccpcional, de forma a abranger a todas us pessoas situadas aquém 
ou ulém dos limites mínimos ou máximos adotados na avaliação de 
aptidões c capacidades. · 

A seguir, cuida o projeto de estabelecer claramente a posição do 
excepcional na vida civil, afastando a possibilidade de sua errõnca 
clussilicaçào como .. doentes mentais" ou '"loucos de todo o gênero". 
De acordo com o disposto no artigo J•, poderá haver incapacidade 
relativa para os a tos da vida civil, quando o deficiente não puder ex· 
primir integralmente sua vontade, registrando-se a incapacidade ab
soluta quando a impossiblidadc de manifestar da vontade for total. 
Determina, ainda, o punigrufo único que os limites da cura tela sejam 
fixados cm razão do desenvolvimento mental do interdito. 

O artigo 4• disciplina o ingresso e a permanóncia do excepcional 
nos estabelecimentos dt: ensino. A medida cm questão visa a evitar 
que o superdotado fique impedido de ingressar cm estabelecimento 
de ensino superior à sua idade cronológic~l. e da mesmu forma. que 
cm razi1o da referida idade o deficiente seja forçado a deixar o estabe
lecimento onde estiver matriculado, 

Complementando a idéia anterior, o artigo So declara que ni10 
existindo impcdimcnto para o ingresso cm estabelecimento de ensi
no. a dcticiéncia ou anomalia nr10 poderú ser usada pelo pai do ex
cepcional cm idade escolar para eximir-se da obrigação de provar 
que este vem recebendo .,ducaçilo apropriada (art. 30 da Lei de Dirc
trit.cs c Bases), 

O artigo 6~ libera o ingn:sso do cxc~:pcional na força de traha
lho, púhlica ou particulnr. i: unúnime a af'irmaçr10 dos especialistas 
de que nLw mais podem pn:valeccr os trudicionais ~.:ritérios de ava· 
li~H.;tu1 da capacidade laborativo.l, hase;.tdos na perfeição fisic;.t, que í.td
mitiam conHl normais apenas as limitações ou dcliciêncins que se rc· 
pcthtm cstatistkamentc comprovadas, na maioria das pessoas, como 
a~ que obrigam o uso de ô~.::ulos. 

l'or outro lado, torna-se cvident~: ljUC a mesma limittu.;ÜlllHl de
ficiência registraJa quando da indusrw na força <.lc trabalho, nrtl) pll· 
derú scr r~:conhccida cnmo ~.:a usa de invalide! ou incapacidmh.:. ~alvo 
~iC, i.:llllStatada SUa agravaçrto, O C.\CeJ1ciOilaJ l'Oillar, relll llll!llOS, ~ 

1111os d~: ~crviçn. 
J)~: acnrdn com o ;Jrti~o 7", a prova de escolaridade. para nh· 

lCIH;;ul da l'articra de Tr;thalho, pud~:rú 'it:r -.uhqituida pcl11 habili-
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ta~:1o prolissional, cxpt:dida por órgüo t:spt:ciali;:ado st:mpre que se 
tr~Har de cx(.;cpl:iow.d cuja dt:liciência mental o impc~a dt: :1prenth.:r a 
h.:r, cscrt:vt:r, c contar. 

0:-. artigos H'-', 9", 10 c li, dbpllcm sobre ~;ituaç~o do cxccpcio
rwl cm face do prohlcnw de trahulhn. St:mprc que o defkit:ntc forca
pa;: de realizar trahalhn competitivo, ficarft sujeito 1t~ normas ger:.1i~. 
trabalhistas c prcvidc:nciárias: caso, porém, ainda nfw se encontre: de
vidamente: habilitado ou rcabilitado para o serviço ou, pdas suas 
condiçlH:s pcssoais,nflo possa exccutú-lo com produtividade conside
rada normal. scr[t mJmitido como estagiário. Nesta condição, n:to tc
r~t vinculo cmprcgatício com a empresa particular ou o poder públi
co, mas farú jus ft previdência social c ao seguro de acidentes do tnt· 
hal\w, pcrcchendo sal:1rio rroporcional ü sua capacidade, complc
méntado, pt:lo Estado, até o valor do mínimo regional. 

t\4L1clc tjUc;, oto prestar exame de saúde para ingres~o no serviço 
púhlko, for considcrõ.tdo c.\ccpcional, serú encaminhado aos órgãos 
cspccializ~1dos, ;ws qu;Ji~ caber{! a palavra definiliva sobre a capaci
dade do c~tndidato f•Ma a admissfw, após submetê-lo- se assim en· 
tendcr convt.:nicnte - a um período de observação, correspondente 
ao t.:stúgio probatório, dunmtc o qual será acompanhado cm sua~ 
atividtu.Jes pelo úrgl10 \.ji.:l! houver determinado a observuçfto 
(art. 12). 

No serviço púhlico são requisitos para ingresso, entre outros, a 
comprovação do gozo de boa saúde c da aptidão para o exercício das 
funções. A apuraçüo desses requisitos cube geralmente a duas espé
cic:s de órgãos; os encarregados da scleção, a que se juntam comu
mr.:ntr.: a!'! de apcrfciçoarncnto, c dizem respeito mais dirctamcntc ü 
aptidão pant o dcscnvolvimt:nto da função c, de outro lado, as t;m:
J'as de verificaçflo de estado de saúde, atribuídas em geral a órgãos 
predominantemente médicos. O concurso, isto é, a apuração do con
junto de qualidades notadamenlt: intelectuais, não se rc;aliza numa 
fase: ÚniC<t C CllmplctU: h{t a sclcção inicial C, após a investidura, Uma 
segunda fase chamad~1 cstúgio prohatório ou experimental. O mc:smo 
não acontece com a prova de sanidade, que se completa antes d;1 in
vestidura. Ora,~ cvidcnte que o médico, ao fazer uma espécie dc fn
togrufla in>tantunca das condições de sanidade, cm determinado 
momento, necessariamente anterior ao exercício. ainda que repita as 
"fotografias" exigindo exames complr.:mt:ntarcs, muitas vezes nflo 
pode afirmar (nem pode em sfl consciência negar) que determinada 
pessoa correspond:t aos padrões normais cstubclecidos. O estado de 
saúde pode st:r considerado satisfatório na ocasião dos exames, mas 
uprcsent~ar riscos de: em um futuro próximo, ou não muito remoto, 
alterar-se par~t pior. Dai a louvável tendência do médico para o rigor: 
na tlüvida, o laudo é negativo. A questão mais grave surge quando a 
pessoa reprovada no exame pode apresentar ccrtilicado de apro
vaçflo no concurso t:m que, competindo com candidatos considera
dos normais, conseguiu colocur·sc na dianteiru, não obstuntc u deli
ciência posteriormente vcrificadu pelo médico c justamente porque 
essa limitaçiw nr1o contribuia para diminuir suu eficiência no traha
lho. Por que não considerar a prova de sal!dc como prova do concur
~o c admitir, s~.: nect.:ssúrio, sua rculizaçi10 cm duas etapas, u últimot 
das quais realilada upós o c:xcrch:io, que ncstii:-. hipóteses se daria cm 
carúter provisório, sujeito ü condi(,'ào su~pcnsiva do término com éxi
to do pcriodo de observaçi10'! 

O artigo 14 reconhece o1os órglios csrt.·ciulizotdos cm cdu~..·ol~w'lio c 
reahilit:u.;lto de excepcionais, o direito de funcionurcm como auxilia
rc:s da Justiça, pronwvcrcm a intcrdiçr10 do excepcional c:, até mes· 
mo, coluborarc:m nas atividndcs de recrutamento para o serviço mil i· 
ta r. A idéia, que n:10 é nova, wlvcz obtenha melhor uccitaçfto agora, 
lJUC nos Estallos UniJos foram reconhecidas as entidades especiali~a
das comu frieml.l· o( tht• court, lJ que signilicn amigas do Jui1.. 

Conw ilustraçfw n[lll é demais rcpctir o caso do excepcional pro
pri~.:t[lrin de consider[tvcis recursos, cujo tutllr, pnr nr1o acreditar na 
pns~ihilid:lth: dl! sua cduc:u;flll, limitou-se: a instalú·lll Clllll tlHill h1\11 

L' ln rc:~idl:ncia de hlltl tra\ll, atcndcmh1 a~~im a pena-. ;t ~~~•~~ m:l't:..,~id;t-

de ..... da vida vegetativa, como ~;c trata~:-.c: dt: animal de c~tima~üu, u 
que c:vidcntenwntt: n[ul era ~ufit:icntc. O erro do tutor, t:m te~:;. poJe
ria tt:r ~ido corrigido pelos órgüus cspcciali.wdus sc munidm da .::1pa· 
cido1dc pro~.:essual indispcn~úvd. 

Par;1 atcndt:r aos cxct:pcioni.lis, inválido!'! ou não habilitado:-. 
p;1ra o trabalho, é ~.:riadu, no 11\PS, um seguro c~.pcdal obrigatóriO, a 

..... cr ~..·ustt:ado pcln acréscimo de um centésimo por cento à contri
hui(,:iio dos demais segurados. Também os pais c rc:sponsávci~ por ex
cepcionai!'l poderito participar do seguro t:spccial, çaso JÍI niio r.:~tcjam 
vincul;Hios ~~ PrcvidênciJ Social, c se disponham a rccolhcr, t.:m favnr 
do INPS l61;r, do maior salúrio mínimo cm vigor nu Pab {:1rt. 15). 

A mc:didot :u.:ima foi, repetidas vezes, apresentada como sugcstiio 
cm congressos c rcunii"1c,, I ndiret;1mcntc significar:! mcd1da dica;. dc 
prcvcnçfto, pur4ut.: afa:,tar[t o excc:pcional do dc!'I:J.ffipilro, na falta do~ 
p:tis ou n.:sponsttvc:i."t. 

Os ~trtigos 16 c 51 do projcto rcgul~rn :J. cria~ão, estrutura c fun
cionamento da Fundaçfto Nucional dt: Assistência ao Excepcionai
FU t'ASE. 

A nov:1 Fundação não terú. de modo geral, função execLJtiva, 
cahendo-lhc formular c orientar o processamento da política nacio
nal de: cducaçito, reabilitação c defesa do excepcional. A cxccuçiio 
propriamente Uita, dessa politica, continuará a cargo dos l1rgãu:-. 
competentes federais, estaduais c municipais c das entidades particu
lurcs, os quais serão incentivados c amparados pela FUNASE. 

A FUNASE contarú com um Conselho Curador, integrado por 
representantes du maioria dos Ministérios, bem como dr.: outras cnti· 
dades oficiais ou particulares, que possam oferecer LI Fundação a 
participação dos mais variados S\!tores da cornunidudc c não up!.!nas 
d:~qucles dirct~uncntt: envolvidos com o problema do excepcional. 

Ao Conselho Curador caberá traçar a orientaçf1o geral do~ tra
hallw> da rUNASE, a qual serú posta cm prútica pelo Conselho 
E.\l.!cutivo, intc:grado por 6 l~cis) rnc:mbros apenas todos cspeci~ilil;t
dos, auxili:.tdos pela Assessoria Técnico-Cientifica, que rcunirú :\s
~c..;sorcs Titulares, escolhidos nas divc:rsas cidudcs ou regiõc:s do País, 
c Assc:ssorcs ad lwc especializados no tema objeto de pesquisa, cstu· 
do ou trabalho submetido " FundaçUo, para efeito de 'on,css:tO de 
:1uxílio, linunciamcnto ou bolsa. 

Contarú a FUNASE cm cada orçamento da União, com do
taç:IO mínim;1 no valor de: U,l% (um décimo por cento) do total atri
huído aos programas de Assistência c Prc:vidência, Educação, Sãúdc: 
c Saneamento c: de 5% (cinco por cento) dos recursos destinados ao 
Instituto Nacional do Desenvolvimc:nto da Educaçfto c Pesquisa
INDEP. 

Por outro lado, de acordo com o artigo 51 e seu parágrafo úni
'"· a FundaçUo Movimento Brasileiro de Alfabetizuçlio (MOBRAL) 
instituída pelo Decreto n' 62.455, de 23-3-68, entrcgarú" FUNASE 
5% (cinco por cento) dos Recursos destinado ao Plano de Alfabcti· 
taçf1o Funcionul c Educação Continuada de Adolescc:ntcs c Adultos. 
aprovado pela Lei n'' 5.379, de 15 de dezembro de l'l67. 

Como l'undaçlio criada pelo poder público. a FUNASE gozarit 
de lmunidudc trihutúria, cxccto quanto~~ contribuição de prcvidi:n· 
d:t (urt. JS). Tcrú ainda assegurados: autonomia administrativa c fi. 
nanceira (art. 17), impcnhor:~bilidade de bens, contagem de prazos 
~emclhantcs ii dt:fcrida ü Fazcnd01 Nacional, via executiva fisco!! da 
Unif10 na cobrança de sc:us créditos, facilidades a st:us representantes 
iguais l1s outorgadas aos procuradores da Unii10, fé pública quanto a 
certidões, cópias aut~nticas de documentos aliciais. etc. (urt. 4U) c fa
cilidade de transporte (art. 48). 

A Fundaçi'lo Nacional de Assistência ao Excepcional prr.:stmú 
contas au Tribunal de Contas d~1 Uniflo através do Ministêrin d:~ 
Saúdc. ao qual cst[l vinculada (arts. l h c 45). O pessoal nc~o:essúrio ao 
~cu fum.:innarncntll serú ~.:ontratallo pclo rcgimc da CL T (art. 44). 

Os dcpúsito~ hancúril'S da I .. UN:\SE sllmcntr.: pndcrf1o :-.cr nwn· 
tidll~ no BallCll do Bra~il llU, nos lucais lllldl' inc.\ista agéncia dc~tc, 
t:m L.::-.tahclccimt:nlll~ nlidais nu Caixa Económica~ (art. 46). t\ hm
d;~,·:·ltl ptltlt:r[t L'riar l'~L'fitlniu~ rl.!)..:i,lnai~. p.1r:1 ~o:nntall' dirctu Ctllll m 
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órgãos c pessoas intcressadus c mediação entre estes c a sede (art. ·17), 
ou designar delegados, quando a localidade ou região ~iio comportar 
a instalaçtoo de escritório (parúgrafo único). 

O artigo 5 I da propositur~1 deixa a critério dos cstututos da Enti
dade- a serem submetidos ü aprovação do Presidente da Rcpúhlica 
att! 60 dins depois d.:t posse de seu primeiro presidente- o cstahc\cci
mcnto do mandato dos Conselhos Curador c Executivo, bem como a 
forma de escolha das dircçõcs dl!stcs, jsscgurada, sempre. a rcno
vaçtlo anual, de I f3 dos integrantes dos aludidos Conselhos (a ri. 40). 

De acordo com o artigo 52 c seu parágrafo único, passart1o para 
"FUNASE o património c as dotações orçamentárias da Campanha 
N"cional de Educação de Cegos c da Campanha Nacional de Edu· 
caçi'1o c Reabilitação de Dclicientcs Mentais- cuja cxtinçtto é deter
min:tda- colocando-se os servidores públicos lotados nas referidas 
CamPanh•ts c considerados dispensáveis,~~ disposiçi'10 do Ministério 
" que pertençam. 

Receberá a Fundação os depósitos bancários do Fundo de Ga
rantia do Tempo de Serviço, correspondentes aos empregados optan· 
tos sem deixar dependentes habilitados no prazo de 2 (dois) anos c a 
parcela correspondente à correção monetária e juros capitalizados 
dos empregados despedidos por justa causa (arl. 54). 

Cumpre destacar que, no caso do optante fa\cddo sem herdeiros 
oportunamente habilitados, as importâncias depositadas já não per
tencem ao empregado nem a seus dependentes. Silo importâncias 
para as quais a lei previ: reversão ap Fundo, para aplicação na Polili· 
cu Nacional de Habitação, na conformidade de normas do BN H 
que tem a rcsponso bilidade da gestão do Fundo. Ora, o excepcional 
durante o Processo de educação, habilitação ou reabilitação muitas 
vezes tem necessidade de alojamento. Entendemos, por isso, que esse 
fato pode ser reconhecido como aspecto especial da Politica Nacio
nal de Habitação. 

Além de considerar penalmente irresponsável o excepcional com 
idade mental inferior a 18 anos- ainda que com idade cronológica 
superior(§ 2o do art. 3o), o projeto modifica os artigos 22,23 c 9\, ca· 
put do Código Penal c 149 c !50 do Código de Processo Penal, com a 
linalidadc de garantir aus excepcionais sujeitos a medidas de segu
rança o internamento t:m t:stabelecimcntos adequados, afastando-os 
dos manicômios, pois a ciência já estabeleceu as devidas difer~.:nças 
entre deficiência ou retardamento mental e doença mental ou loucu
ra. 

As modificações introduzidas na Lei de Dirclrizes c Bases da 
Educação Nacional (a ri. 60 do projeto), objctivam garantir o cuida· 
do com a educação em todos os sistemas de ensino c estimular mnior 
compreensão paru com os excepcionais, através da inclusi'to de 
noções básicas sobre educação especial e reabilitação nos currículos 
do ensino médio e do ensino superior. 

Tendo cm vista a escassez de profissões cspeciulizadas, os novos 
paragrafas incluídos no a ri. \16 prevêem a organização de cursos de 
emergência c a realização de exames de suficiência para habilitaçtoo 
ao t:xercicio do magistério especializado, u título precário. 

Procuramos, outrossim, modificar a supramencionuda lei com a 
finalidade de as.cgurar recursos para educação especial c para a FU· 
NASE. Assim i: que a nova redução proposta para o artigo 88 reserva 
p<tru u educação especial, pelo menos, 5•Vn (cinco por cento) de quais
quer recursos aplicados na manutenção e desenvolvimento do emi
no, em todos os graus, pela Unii\o,.Eslados, Distrito Federal c Mu· 
nidpios. A comprovuçào da aplicação de tais recursos constituirú. 
para os Estados, Distrito Federal c Municípios, um dos requisitos a 
prc~.:nchcr rara que possam obter auxílio da Unii\o, no sctor do Ensi· 
nn. 

Ainda com rcfcr~ncia u recursos, cst~1mos altcrundo o ar\. 107 
Ja Lei de Dirctrizcs c Bases paru incentivar doações a entidades c~pc
L:ia\izada~ na cduc<.~çf1o c rcabilitm;i'w de cxccpcionab. 

Por último, o~ artigo~ 61 c 62 do Projeto contêm llll'didas de [Hl'· 

vcncfln l::ontra pos~ivl'is cau~as dl' dc!lci~ncia, l::nmo n dwmadn "te~-

te da fralda" para pesquisa de feni\cetonúria, em caso de deficiência 
mental, c campanhas sistemáticas de esclarecimento, tratamento c 
orientaçfto d;1s gestantes, de forma a afustar as causus nüo só du pri
meira, como dc tndus as demais limitações de capucidadc. 

Esreramos contar com o apoio de todos os integrantes do Con
gresso Nadon;J], para aprovaçf1o do presente projclO, de indiscutível 
1rnportf11H.:ia p:m1 o País. 

O presente projeto resulta dt: contribuição oferecida ao VI\ 
Congresso Ua Confederação Nadon:d das t\P:\Es, aprcscnlad;1 nu 
Jia :!:!-7- 75. 

Sala das St.:ssõcs, 16 de nwio de 1979.- :"clson Carneiro. 

LEGISLA (ti O CITA DA 

CONSTJTUIÇAO DA REPUBLICA FEDERATIVA 
DO BRASIL 

A ri. 19. E vedado à União, aos Estados, ao Distrito F•deral e 
aos Municípios: 

I- instituir ou aumentar tributo sem que a lei o estabeleça, res
salvados os casos previstos nesta Constituição; 

II- estabelecer limitações ao tráfego de pessoas ou mercado-
rias, por meio de tributos interestaduais ou intermunicipais; e 

III- instituir imposto sobre: 
a) o património, a renda ou os serviços uns dos outros; 
b) os templos "" q"alquer cullo; 
c) o património, a renda ou os serviços dos partidos políticos e 

de instituições de educação ou de assistência social, observados os re· 
quisilos da lei; e 

di o livro, o jornal e os periódicos, assim como o papel destina· 
do à sua impressão. 

§ Jo O disposto na alínea a do item III i: extensivo às autar· 
quias, no que se rcft:rc ao património, à renda c aos serviços vincula
dos its suas finalidades essenciais ou delas decorrentes; mas não Se es
tende aos serviços públicos concedidos, nem exonera o promitente 
comprador da obrigação de pagar imposto que incidir sobre imóvel 
objcto de promessa de compra c venda. 

§ 2o t\ União, mediante lei complementar c atendendo a rele
vante interesse socitil ou cconõmico nacional, poderá conceder 
isenções de impostos estaduais c municipais. 

LEI No 5.107, DE 13 DE SETEMBRO DE \966 

Crio o Fundo do Gorontlo do Tempo de Serviço, e dá ou· 
tros providênc\os, 

A ri. 79 Ocorrendo rescisão do contrato de truba\ho, por justa 
causa, nos lermos do arl. 482 da CL T, o empregado fará jus ao valor 
dos depósitos feitos cm seu nome, mas perderá, a favor do Fundo 
aludido no a ri. \I desta Lei, a parcela de sua conta vinculada corres
pondente ii corrcção monetária c nos juros capitaliza.dos durnnte o 
tempo de serviço prestado ii empresa de que for despedido. 

Art. 9\1 Falcccnllo o empregado, a contu vinculad~l em scu 
nome scrü transferida para seus dependentes, p<lra esse rU11 habilit:.t· 
dos perante a Previd~nch1 Social. c entre eles rateada segundo o cri· 
t~rin adotadn para cunccssüo de pensões ror morte. 

Parúgra!'n único. No l.'<tso dt:'ill' artigo, niio h:tvcndo depen· 
dente~ hahilitados no rrat:ll de:! (dois) anos a contar dol1hito, ova
lor da conta rcvcrtcrú a favur do Fundo a quc alude o arti~o 11. 
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DECRETO-LEI N• 2.848, DE 7 DE DEZEMBRO DE 1940 

Código Penal 

TITULO III 

Da Responsabilidade 

Irresponsáveis 

Arl. 22. Ê isento de pena o agente que, por doença mental ou 
desenvolvimento mental incompleto ou retardado, era, ao tempo da 
açào ou da omissão, inteiramente incapaz de entender o caráter cri· 
minoso do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimen
to. 

Redução facultativa da pena 

Parágrafo único. A pena pode ser reduzida de um a dois 
terços, se o agente, em virtude de perturbação da saúde mental ou 
por desenvolvimento mental incompleto ou retardado, não possuía, 
ao tempo da ação ou da omissão, a plena capacidade de entender o 
carátcr criminoso do fato ou de determinar·~e de: ~cardo com esse en
tendimento. 

Menores de 18 anos 

Art. 23. Os menores de dezoito unos são penalmente irrespon
sáveis, ficando sujeitos às normas estabelecidas na legislação espe
cial. 

Internação em manicômio judiciário 

Art. 91. O agente isento de pena, nos termos do art. 22, é inter
nado cm manicómio judiciário. 

§ I • A duração da internação é, no mínimo: 
I -de seis anos, se a lei comina ao crime pena de reclusão não 

inferior, no mínimo, a doze anos; 
11- de três anos, se a lei comina ao crime pena de reclusão não 

inferior, no mínimo, a oito anos; 
III- de dois anos, se a pena privativa de liberdade, comi nada 

ao crime, é, no mínimo, de um ano; 
IV- de um ano, nos outros casos. 
§ 2• Na hipótese do n• IV, o Juiz pode submeter o individuo 

· apenas a liberdade vigiada. 

Substituição facultatiwa 

§ 3• O Juiz pode, tendo em conta a perícia mi:dica, determinar 
a internação em casa de custódia c tratamento, observados os prazos 
do urtigo anterior. 

Cessação da internaçio 

§ 4• Cessa a internação por despacho do Juiz, .após a perícia 
mi:dica (art. 81), ouvidos o Ministério Público e o dirctor do estabe
lecimento. 

Período de prowa 

§ S• Durante um ano, depois de cessada n internação, o indivi
duo fica submetido à liberdade vigiada, devendo ser de novo interna
do se seu procedimento revela que persiste a pcriculosidudc. Em caso 
contrúrio, declara-se extinta a medida de segurnnça. 

.......................................................... 

DECRETO-LEI N• 3.68tJ, DE 3 DE OUTUBRO DE ltJ~ I 

CtidiJ:n de Processo Pcnul 

CA PI TU LO III 

Da Reserva Remunerada c da Reforma 

SECÇÃO I 

Dos Oficiais 

Art. 149. Os oficiais transferidos para a Reserva Remunerada 
c os rdormados perceberão tantas trigésimas parte~ dos vencimentos 
quantos forem os unos de serviço, até 30. 

Art. ISO. O oficial condenado à pena de Reforma perceberil, 
por ano de serviço, I f25 do soldo, até completar a quanti~ corres
pondente ao soldo, que não poderá ser cxcedic!o, qualquer que seja o 
tempo de serviço. 

LEI N• 4.024, DE 20 DE DEZEMBRO DE 1961 

Fixa as Dirctrizes c Bases da Educação Nacional. 

Art. 20. Na or;;anizaçiio do ensino primário e médio, a lei fe
deral ou estadual atenderá: 

a) à variedade de métodos de ensino e formas de atividadc esco
lar, tendo-se em vista as peculiaridades da região e de grupos sociais: 

b) ao estimulo de experii:ncias pedagógicas, com o fim de aper
feiçoar os processos educativos. 

Art. 35. Em cada ciclo haverá disciplinas c práticas educativas, 
obrigatórias c optativas. 

§ I• Ao Conselho Federal de Educação compete indicar, para 
todos os sistemas de ensino médio, até cinco disciplinas obrigatórias, 
cabendo aos Conselhos Estaduais de Educação completar o seu nú
mero e relacionar as de caráter optativo que podem ser adotadas pc
los estabelecimentos de ensino. 

§ 2• O Conselho Federal c os Conselhos Estaduais, ao relacio
narem as disciplinas obrigatórias, na forma do parágrafo anterior, 
definirão a amplitude e o desenvolvimento dos seus programas em 
cada ciclo. 

§ 3• O currículo das duas primeiras séries do I• ciclo será co
mum a todos os cursos de ensino médio, no que se refere às matérias 
obrigatórias. 

TITULO IX 

Da Educação de Grau S..peiror 

Capítulo I 

Do Ensino Superior 

Art. 66. O Ensino Superior tem por objctivo a pesquisa, o de
senvolvimento das ciências, letras c artes, c a formação de profissio
nais de nivcl universitário, 

Art. 67. O Ensino Superior será ministrado cm estabelecimen
tos, agrupados ou nilo cm universidades, com a cooperação de insti
tutos de pesquisa c centros de treinamento profissional. 

TITULO X 

Da Educação de Excepcionais 

Art. 88. A educação de excepcionuis deve, no que for possível, 
cmJuadrar-se no sistl!ma geral de educuçào, u fim de integr(l-los nu 
~:omunidadc. 

t\rt. H9. Toda inidativ~l privada considerad~1 eficiente pelos 
~.:uns~.:lhns estaduais de cdw.:açàl\ c relativa h educaçilo dt~ cxccpcio· 
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nuis, receberá dos poderes públicos tratamento especial mediante 
bolsas de estudo, empréstimos c subvenções. 

' ' ' " ' ' . ' ' " ' ' ' ' ' ' ' . ' ' ' ' ' .......... ' ...... ' .. ' ' ' ' ' ' ' ' . ' ' . ' 
Art. 95. A Unir10 dispensará u sua cooperação linanceira ao 

ensino sob ~~ forma de: 
a) subvcnçf1o, de acordo com as leis especiais cm vigor; 
b) assistência técnica, mediunte co·nvênio, visando ao upcr· 

feiçoamcnto do magistério, à pesquisa pedagógica e à promoção de 
congressos e seminários; 

c) financiamento a estabelecimentos mantidos pelos Estados, 
Municípios ou purticularcs, pura a compra, construção ou reformu 
de prédios escolares e respectivas instalações e equipamentos, de 
acordo com as leis especiais em vigor. 

§'lo São condições para a concessão de financiamento a qual· 
quer estabelecimento de ensino, além de outras que venham a ser fi. 
xadas pelo Conselho Federal de Educação: 

a) a idoneidade moral e pedagógica das pessoa> ou entidades 
responsáveis pelos estabelecimentos para que i: feita a solicitação de 
crédito; 

b) a existência de escrita contábil fidedigna, e a demonstração 
da possibilidade de liquidação do empréstimo com receitas próprias 
do estabelecimento ou do mutuário, no prazo contratual; 

c) a vinculação, ao serviço de juros e amortização do empri:sti· 
mo, de uma parte suficiente das receitas do estabelecimento; ou a ins
tituição de garantias reais adequadas, tendo por objeto outras recei
tas do mutuário; ou bens cuja penhora não prejudique direta ou indi
retamente o funcionamento do estabelecimento de ensino; 

d) o funcionamento regular do estabelecimento, com observân· 
cia das leis de ensino. 

§ 29 Os estabelecimentos particulares de ensino, que receberem 
subvenção ou auxílio para sua manutenção, ficam obrigados a con· 
ceder matriculas gratuitas a estudantes pobres, no valor correspon· 
dente ao montante recebido. 

§ 39 Não será concedida subvenção nem financiamento ao es· 
tabelecimento de ensino que, sob falso pretexto, recusar matrícula a 
alunos, por motivo de raça, cor ou condição social. 

' .. '' ....................................... '. ' .. ' .. '.' .. . 
Art. 107. O Poder Público estimulará a colaboração popular 

em favor das fundações e instituições culturais e educativas de qual· 
quer espécie, grau ou nível, sem finalidades lucrativas, e facultará aos 
contribuintes do Imposto de Renda a dedução dos auxílios ou 
doações comprovadamente feitos a tais entidades. 

..................... ' ................................... . 
Art. 116. Vetado. 

(Às Comissões de Constituição e Justiça, de Educação e 
Cultura, de Legislação Social, de Serviço Público Civil, dt• 
Satíde e de Finanças.) 

PROJETO DE LEI DO SEJ'IIADO N' 125, DE 1979 

Altera a Lei n• 5.988, de 14 de dezembro de 1973- que 
regula os direitos autorais, e dá outras providências 

O Congresso Nacional decreta: 
Art, IY O Capitulo 11, do Titulo VIII, da Lei n' 5,988, de 14 

de dezcm bro de 1973, passa a ter o seguinte art. 130, renumerado> o 
aluai art. 130 c seguintes: 

"Art. 130. E vedado imprimir obra literária ou pro· 
duzir vcrsi\o cincmutográficu ou representação tcatrul que 

divulgue memórias de criminoso condcnndo pela Justiça, 
relativas a delito por ele praticado, 

~ I' Nas condições do preceituado no cap11t deste ar· 
tigo, nenhum direito autoral podcrú ser considerado ou r!.!~ 

c\anH1do. 
§ 2\' O disposto neste artigo não se aplica aos delitos 

políticos." 

t\rt. 2' Esta lei entra cm vigor na data de sua publicação. 
t\rt. 311 Revogam-se as disposições cm contrário. 

Justificaçiio 

Está se gcnerulizando, entre nós c cm todo o mundo, a prática, 
anti-social, de dar divulgação u memórias de criminosos condenados 
pela Justiça, fazendo verdadeira apologia do crime c, assim, transfor· 
mando os deliqUentes em heróis exemplares para a juventude. AI· 
guns, até, se locupletam do próprio crime praticado e, por meio do 
direito autoral, enriquecem nababescamente, numa atitude de extre· 
ma zombaria pela sociedade que os puniu e os segregou do seu conví
vio. 

' Vale ressaltar a publicação pelo jornal O Globo, em sua edição 
de 17 de abril do corrente ano, na Coluna de Carlos Swann, da se· 
guintc nota: 

"CRIME FRANCES NÀO VAI COMPENSAR 

Os criminosos franceses não poderão mais receber di· 
rcitos autorais por suas memódas literárias (ou versões ci
nematográficas das mesmas). Até o final do més, o Senado 
vai aprovar a "Lei Mesrine", pela qual se impedirá que a 
narraçiio da delinqUência enriqueça o delinqUente. 

O projeto da lei surgiu quando o ator Jean Paul Bel· 
mondo fez um contrato de compra dos direitos cinema to· 
gráficos das memórias de Mesrine, o "inimigo público no I 
da Frunça''. que está foragido há mais de dez meses c tem 
ganho dinheiro com a publicação de seu livro." 

A violência niio é privilégio desta ou daquela Nação. Está gene· 
ralizada por toda a parte. 

O Governo Federal, atento a esse grave problema, não tem me
dido esforços no combate à criminalidade, procurando soluções efi· 
cazes, no sentido de atenuar ou mesmo impedir o seu constante au
mento. 

O brilhante editorial de O Globo, sob o titulo União Contra o 
Crime, de 2 de abril de 1979, retrata fielmente esta preocupaçiio do 
Governo. 

Diz o artigo: 

"UNiÀO CONTRA O CRIME 

A disposição do Ministro da Justiça de coordenar c in· 
centivar um esforço nacional de combate à criminalidade 
representa indicador preciso da gravidade a que chegou o 
problema. 

Trata-se de atitude inédita: nunca antes o Governo Fc· 
deral encarou a defesa dos cidadãos contra o crime como 
responsabilidade sua. Pode ser exatamente o que faltava 
pura que, também pela primeira vez, se obtenham resulta· 
dos positivos cm escala significativa. 

Como disse há algumas semanas o General Antônio 
Carlos Muricy, pouco depois do assalto em que quase per· 
deu a vida, a defesa da sociedade exige unidade de comun· 
do. E evidente- a ponto de ser alarmante que ninguém o 
tenha dito antes. 

No Rio, onde o veterano chefe militar ofereceu o seu 
conselho, essa unidude nilo existe. Ao contr!1rio, os dois 
braços principais da manutenção da ordcm,as policias mili
tar c civil, dão frcqUcntcmenle a impressào de serem aliados 
relutantes c mutuamente desconfiados, 
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Deve-sr.: esperar que a iniciativa do Ministro da Jus
tiça, chamando a Brasília os Sccrr.:túrios de Segurança, pro· 
movendo o estudo c debute da situuçào, desperte consenso 
cm torno da necessidade do trabulho unilicado, 

Isso, cm todos os sentidos. O entrosamento precisa 
existir entrr.: organismos federais, estaduais c municipais: 
entn: os governos dos Estados; c, linalmcntc, entre as difc· 
rr.:ntes áreas de cada organismo, 

E, ampliando-se o conceito do comando uniocado até 
suas maiorr.:s implicações surgirão, espera-se condições 
para que ele também passe a existir na base da pirâmide. 

Há inúmeras outras vantagens numa abordagem fede
ral da qucsllio. Entre elas, está levar a defesa do cidadão ur
bano Uá que a criminalidade, como problema social grave 
é, acima de tudo, fenômeno metropolitano) para as agendas 
ministeriais. 

Nesse foro será possível pela primeira vez associar os 
índices da criminalidade aos demais fatores costumeira· 
mente analisados quando se procura aferir a qualidade de 
nossa vida- e assim aumentar o realismo da visão do pró· 
prio governo sobre o estado da Nação. 

Não vem ao caso, no âmbito dos objetivos do Minis
tro Petrônio Porte lia, discutir as raízes económicas c sociais 
do crime c da violência nas ruas. Evidentemente exis
tem, mas eliminá-las já é parte da estratégia global de de
senvolvimento; ulêm disso, lixar-se nelas pode ser uma for· 
ma bastante clicaz de não fazer coisa alguma. 

A ofensiva que agora se esboça precisa ser pragmútica, 
di reta. E necessário reformar práticas administrativas, rcc
Xllminar leis, redistribuir recursos e principalmente, coor
denar esforços c subordinar vontades ao bem comum. 

Em nenhum campo de atividade os problemas existem 
isolados no espaço. Não adianta prender mais gente se não 
hú celas para colocar os detidos: de nada serve construir 
prisões enquanto isso significar a construção de fábricas de 
delinqUentes. Muito menos tem sentido reclamar da super
lotação dos xadrezes enquanto muitos dos que Já estivtram 
forem vítimas do sistema que faz companheiros de cela o 
<~ssnlt<tntc empedernido c o operário sem documentos. 

Enfim, mesmo cuidadosamente sclccionando os mais 
imediatos c concretos objetivos, há muito para fazer. O es
forço uniocado que o Ministro da Justiça promete parece 
ser o único caminho clicicntc para executar uma parcela 
signilicativa da imensa tarefa." 

Alc!m disso, os meios de comunicação de massa têm contribuído 
sensivelmente pura o aumento do índice de criminalidade, uma vez 
que esses meios criam informações erradas quanto à freqUência c ti· 
pos de violências, banalizando-as e, o que i: o pior, habituando-nos 
ao seu convívio, como se lizessc parte de nossas vidas. 

A história desses condenados oferece, ainda, as neccssúrias in
formações sobre mõtodos inteligentes e eficientes paru se elaborar 
um crime. A literatura criminal está repleta de atas criminosos prati· 
caJos sob a inspiração de obras literárias ou versões cincmutogrúo
cas, jú que estes relatos proporcionam autênticas aulas de como pn:
parur c executar um delito. 

Convém ainda salientar que a admiração dos jovens pode ser 
dirigida para esses malfeitores hábeis, esses "artistas do crime" que 
concedem entrevistas colctivas, aparecem em manchetes nos jornais, 
têm sua históriu transformada cm obra literária, levando o nosso joa 
vem ú imiti1çt10 por imaturidade, a sugestionabilidade ou a idcntili· 
caçilo. 

A medida, porém, nito deve ultrapassar os seus lcghimos purúa 
metros, ou seja, atingir a faixa dos denominados delitos políticos, os 
quais, como se sahe, possuem características distintas dos chamados 
crimes ~.:omuns, ~eralmenlc pruticados por motivos torpes ou ~.:ruéis, 

O presente projeto, assim dando seqUência ao recomendado no 
art. 153, Ç X', in fine, da Constituição Federal, procura preservar a 
~ocicd:u.le das "publicaçõcs e exteriorizações contrárias à moral e aos 
bons costumes", 

Sala das Sessões, 16 de maio de 1979.- Gastiío Müller. 

LEGISLAÇ,iO CITADA 

LEI No 5.9XX, DE 14 DE DEZEMBRO DE 1973 
Regula os direitos autorais, e dá outras providências 

TITULO VIII 
Das Sanções à Violação dos Direitos do Autor 

e Direitos que lhe são Conexos 

CAPITULO 11 
Das Sanções Civis e Administrativas 

Art. 122. Quem imprimir obro literária, artística ou cicntínca, 
sem autorização do autor, perderá para este os exemp!ares que se 
apreenderem, e pagar-lhe-á o restante da edição ao preço por que foi 
vendido, ou for avaliado. 

Parágrafo único. Não se conhecendo o número de cxemplarcs 
que constituem a edição fraudulenta, pagará o transgressor o valor 
de dois mil exemplares, além dos apreendidos. 

Art. 123. O autor, cuja obra seja fraudulentamente reproduzi
da, divulgada ou de qualquer forma utilizada, poderá, tanto que o 
saiba, rcquerer a apreensão dos exemplares reproduzidos ou a sus· 
pensão da divulgação ou utilização da obra, sem prejuízo do direito à 
indenização de perdas c danos. 

Art. 124. Quem vender, ou expuser à venda, obra reproduzida 
com fraude, scrü solidariamente rcsponsúvcl com o contrafator, nos 
termos dos artigos precedentes: c, se a reprodução tiver sido feita no 
estrangeiro, respond!!rrlo, como contrafatores o importador e o dis
tribuidor. 

Art. 125. Aplica-se o disposto nos artigos 122 e 123 às trans
missões, retransmissões, reproduções, ou publicações, realizadas, 
sem autorizuçrw, por quaisquer meios ou processos de execuções~ in
terpretações, emissões e fonogramas protegidos. 

Art. 126. Quem, na utilização, por qualquer meio ou processo, 
de obra intelectual, deixar de indicar ou de anunciar, como tal, o no
me, pseudônimo ou sinal convencional do autor, intérprt!tc ou execu
tante, além de responder por danos morais, está obrigado a divulgar· 
lhe a identidade: 

a) em se tratando de empresa de radiodifusão, no mesmo ho
rúrio cm que tiver ocorrido a infração, por 3 (três) dias consecutivos; 

b) em se tratando de publicação gráoca ou fonográoca, me
diante inclusão de crr;,ta nos e\<mplares ainda não distribuídos, sem 
prejuízo de comunicaçàv, com destaque, por trt:s.vezcs consecutivas, 
cm jornal, de grande ci: .. ,laçào, do domicílio do autor, do editor, ou 
do produtor; 

c) em se tratando de outra forma de utilização, pela comuni
cação atmvõs da imprensa, na forma a que se refere a alínea anterior. 

Parágrafo único. O disposto neste artigo não se aplica a pro
gramas sonoros, exclusivumente musicais, sem qualquer forma de lo
cução ou propaganda comercial. 

Art. 127. O titular dcs direitos patrimoniais de autor ou cone
xos pode requerer à autoridade policial competente a interdição da 
reprcsent:.tçiw, e.xccucào, trunsmissito ou retrunsmissUo de obra inte· 
lcctual, inclusive fonograma, sem autorização devida, bem como a 
aprccnsUo, para a garantia de seus direitos, du receita bruta. 

Parúgrafo único. A interdiçfto perdurará até que o infrator exi
ba u autorização. 

Art. 12S. Pela violação de direitos autorais nas rcprescntuçUcs 
ou cxe~.:uçõcs reuli1.adas nos locais ou estabelecimentos a que alude o 
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§ I 1• do urtigo 73, seus proprietários, dirctorcs, gerentes, empresúrioS 
c arn:ndatúrios respondem solidariamente com os organizadores dos 
t:spctáculos. 

Arl. 129. Os artistas nào poderão alterar, suprimir, ou acres
centar, nas representações ou execuções, palavras, frases ou cenas 
sem autorização, por escrito, do autor, sob pena de serem multados, 
em um salúrio mínimo da regUlo, se a infraçào se repetir depois que o 
autor notincar, por escrito, o artista e o .empresário de sua proibição 
ao acréscimo, 11 supressão ou alteração verincudos. 

§ I• A multa de que truta este artigo será aplicada pela autori
dade que houver licenciado o espetáculo, e será recolhida ao Conse
lho Nacional de Direito Autoral. 

§ 2• Pelo pagamento da multa a que se refere o parágrafo ante
rior, respondem solidariamente o artista e o empresúrio do espetúcu
lo. · 

§ 3• No caso de reincidência, poderá o autor cassar a autori
zação dada pura a representação ou execução. 

Art. 130. A requerimento do titular dos direitos autorais, a au
toridade policial competente, no caso de infraçilo do disposto nos§§ 
2• e 3• do artigo 73, determinará a suspensão do espetáculo por vinte 
e quatro horas, da primeira vez, e por quarenta e oito horas, em cada 
reincidência. 

(Às Comissões de Constituição e Justiça e de Educação c 
Cultura.) 

O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho)- Os projetas lidos serão 
publicados e remetidos às comissões competentes. 

Hú oradores inscritos. 
Concedo a palavra ao nobre Sr. Senador Almir Pinto. 

O SR. ALMIR PINTO (ARENA- CE. Pronuncia o seguinte 
discurso.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

O meu pronunciameino, na tarde de hoje, i: dirigido à Mesa do 
Senado, principalmente, a S. Ex• o Sr. Presidente Luiz Viana, que, 
nào estando presente, V. Ex• encarna perfeitamente, até pela simili
tude de haver sido ex-Governador de Pernambuco, como o Dr. Luiz 
Viana foi ex-Governador da Bahiu. 

É um assunto muito simples mas que acho de alta relevância, 
principalmente para o que diz respeito ao conforto dos funcionúrios, 
deputados, senadores c da classe profissional que serve a essa gente 
toda. 

No decorrer do meu discurso, V, Ex• irá apreendendo o que na 
verdade desejo. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores: 
O edifício onde funcionam as duas Casas do Congresso Nacio· 

na!, Senado e Câmara dos Deputados, que se constitui uma das gran
des obras arquitetônicas construídas em Brasília, mereceu, de certo, 
acurados estudos por parte de quem o idealizou, tal a sua sensibilida
de e fecunda imaginação do insuperável arquitelo nacional. 

A grandiosidade da obra deve-se ao espirita criativo de um1Nie· 
meycr, perfeita c bela, graças ao traçado arquitctônico c inusitado 
porte, que agrada a quantos a visitam, quer sejam turistas nacionais 
ou estrangeiros. 

Além do estilo, a sua austeridade procura renetir a dignidade do 
Poder. 

Inegavelmente, a imaginação c criatividade do Professor Nie
meyer moldou, graças a sua genialidade, uma cidade bem diferente 
das muitas e)(istentes no mundo. 

A uniformidade arquitetônica do seu traçado, com um bem de
senhado sistema viário, que a todos parece uma esplêndida inovação, 
proporciona um trúfego sem o sério problema de permanentes con· 
gcstionamcntos, verdadeira via cn1cis que teremos de cnfrentur nus 
cidades brasileiras de médio e grundc portes, o que nUo se constata 
cm Brasíliu, mesmo nas horas de muior "pique" do trúnsito. 

Mus, atendo-me ao prédio do Congresso, devo dizer que, com a 
marcha do tempo, veio o aumento da representação do povo brasilei
ro, no Senado e na Citmara Federal, principalmente nesta, e dai a 
inevitúvel ampliação que se impôs, pela falta de Gabinetes indivi
duais pura os Srs. Senadores e Deputados e de outras acomodações 
paru funcionamento de serviços indispensáveis à boa marcha dos tra~ 
bulhas parlamentares. 

No meu entender, o ilustre e culto Senador Luiz Viana, Presi
dente do Congresso Nacional, poderú deixar como marco indelével, 
à frente da Presidência do Poder Legislativo brasileiro, uma obra de 
alto alcance social, porque de ordem cultural, marcos preciosissimos 
que jâ assinalam a sua fulgurante trajetôria nas letras da Pátria Co
mum! 

Impõe-se, Sr. Presidente, a construção de um prédio contíguo ao 
Congresso, se possível, para receber o Serviço Médico, obedecendo, 
como é natural, a uma disposição ditada pela conveniência e confor
to para mêdidos e clientes. 

Sr. Presidente e Srs. Senadores: 
Fulo, neste instante na condição de médico que sou, que por ai· 

gumas vezes tem necessitado do serviço médico desta Casa, c consta
tei o contraste das instalações com as demais dependências que se 
prestam aos diversos selares de atividade do Senado. 

O Sr. Mendes Canale (ARENA- MT)- Permite V. Ex• um 
aparte? 

O SR. ALMIR PINTO (ARENA - CE) - Pois não. 

O Sr. Mendes Canale (ARENA- MS)- Ouço com muito in· 
teresse o pronunciamento de V, Ex•, e tendo participado da Mesa 
Diretora que administrou esta Casa até o ano passado, quero, adu· 
zindo ao discurso de V. Ex•, dizer que já constituía preocupação 
nossa a situação das instalações do Serviço Médico no Senado. As· 
sim, que alocamos recursos no orçamento deste ano para que se pu
desse dar início a um mini-hospital. Nllo tenho dúvida de que a a tua! 
Comissão Diretora do Senado hú de, por certo, levar a bom termo a 
execução da obra, porquanto- V. Ex• muito bem cnfoca- i: da 
mais alta necessidade para esta Casa do Congresso Nacional. 

O SR. ALMIR PINTO (ARENA- CE)- Agradeço o aparte 
de V. Ex• e folgo cm saber que jú há alocação de verba para um 
mini-hospital; mas eu já pediria, quando nada, dependências para os 
consultórios e um mini CTI, no mínimo, porque estamos aqui -e 
inclusive direi isso mais adiante, neste meu despr:tensioso discurso 
-estamos vivendo aqui, praticamente, sob o signo da morte. Nào é 
passivei que cm menos de 5 meses dois colegas nossos da maior esti
ma jú desapareceram c dois outros tiveram problemas seriíssimos. 1': 
verdade que uma grande coisajú foi feita em relação à assistência a 
ser prestada a nós, Senadores, porque, em conversa particular, nào 
sei se com o V ice-Presidente Nilo Coelho ou com o próprio Presiden
te Luiz Viana, fiz sentir u necessidade de, como médico, no lado do 
plenúrio nós tivéssemos um médico c uma enfermeira com aparelha· 
menta próprio para um atendimento de emergência, de urgência, 
porque um Senador sentindo·sc mal nu tribuna -como aconteceu 
com o Senador Dirceu Arcovcrdc- daqui que se vá buscar um mé
dico lá naqueles anexos onde eles estilo com o aparelhamento apro
priado, já chegará fora de hora. 

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

O SR. ALMIR PINTO (ARENA -CE)- Pois não. 

O Sr. Muuro Benevldes (MDB- CE)- Nobre Senador AI mi r 
Pinto, realmente, quero emprestar a minha solidariedade u sugestão 
que V. Ex• faz, no sentido de se oferecer ao Serviço Mí:dico da Casa 
aquelas acomodações condignao que possibilitem o perfeito exercício 
dn Medicina pelos esculúpios que nos servem e, também, uquclu uco· 
lhidu aos clientes que buscam a assistí:ndu daquele depurtumento do 
Senado. Devo dizer a V. Ex• que, grudutivumente, dentro dus especi· 



Jil:açút.:s do projeto uriginal1..h: Oscar Nicm~o:ycr, ~o:sta Casa t~o:m .'!ufri· 
do .'!I!U.'! acr2sdmo.'! t.:m ralf1o Jas cxigênt.:ias da instalaç~o de novo.'! 
.'!Crviço.'!. N:l M~.:sa P~ISS~H.ia- c teve ü suu t~o:sta u figura cxemrlar Jo 
Senador Petrónio Purtella t.: como Jll-Secrctúrio o nobre ScJHH.lor 
1\lcndcs Canalc- Cllml'ctri>nio Portei la it frente, rcpitll, foi rcsplln· 
silvei pela ultimação das obras do Anexo li do Senado, no 4ual se 
inst:llou um moderno auditório com mais de 400 poltronas, saias 
p;1r;1 as Comi."~sões Técnicas c alguns gabinetes para os Srs. St.:nudo· 
res. t\crcditu qut.: o que se fez, ern ritmo acclcrado, na admini.'!traçiw 
Pctrúnio Purtclla foi. sem dúvida alguma, um serviço inestimável 
para n funcionamento correto do Senado, oferecendo-se aos seus ser· 
viçm aquelas condições ideais para o seu funcionamento. Agora, a 
sugc.'!tilo que V. Ex• faz, no sentido de se acrescer dt: mais uma de· 
pcndl:ncia n espaço físico do Scnudo, é perfeitamente justa c razoável 
t.: quero me solidarizar com V. Ex' por essa sugestão. 

O SR. ALMIR PINTO (ARENA- CE) -Agradeço o aparte 
do eminente colega c diria a V. Ex• c ao Senado, enfim, que este meu 
pronunciamt:nlo poderia ser feito todo ele de improviso. to.las preferi 
prcparar o improviso. porque desejo ficar com aquela idéia que chc· 
guci a nutrir desde os meus primeiros conta tos, desde os meus pri· 
mciros dias, nesta CasJ. 

Como médico, velho profissional provinciano de Medicina, 1{1 

na cidade de Marani!Japc c, ultimamente em Fonalczu. com alguma 
experiência, esta é que é a vcrdltde, posso dar minha contribuição. 

O Sr. Mauro Bencvides (MDB - CE) - Permita-me V. Ex• 
uma intcrrupçrto. Provinciano, nüo V. Ex•, no nosso Estado, na sua 
~lasse, tem uma projeçào merecida, tendo exercido, inclusive, a Prcsi
déncia do Cünsclho Regional de Medicina, o que, sem dúvida algu· 
ma, ê o reconhecimento dos seus mi:ritos c da sua atuaçito como pro· 
tissional da Medicina. 

O SR. ALMIR I'INTO (ARENA -CE)- Generosidade de 
V. Ex•. 

Mas, Sr. Presidente, desejo continuar dizendo que, na verdade, 
ni1o conheço ainda o serviço de assistência médica da Câmara Fede
ral, mas pelas informações que lenho, não difere daquele que atende 
aos Senhores Senadores, seus familiares, funcionários c seus depen· 
dentes, perfazendo um total de atendimentos da ordem de 50.000 
pessoas, entre as duas Casas do Congn:sso, abrangendo a Gráfica e 
Prodascn, 

Contando com um corpo de prolissionnis dos mais competentes, 
- digamos, de uma dite de profissional -o Serviço tvi~dico está a 
reclamar instalações condignas, com a técnica c o conforto que de
vem oferecer nos profissionais c pacientes. 

O que existe é na base da improvisaçüo c da adaptaçüo, já que 
nf10 contam os consultórios com luz natural, ar puro, aquela venti
l:lçào tüo necl!ssária t1 renovuçi10 do ar, para que se evitem- aquilo 
- u.uc aos quando acontece: ser o csculitpio contaminado por 
llocnçus infcctocontagiosas, como jú por vezes há acontecido chcgan· 
do tal contúgio a atingir os que procuram melhoria para a saúde-- c 
se contaminam com virus da hepatite, ou de qu:llquer outru virose. 

V. E.v Sr. Presidentc deve conhecer bem as dependências dcsti· 
nadas <ltualmcntc, aos consultórios médicos, na sua totalidade sem 
refrigeraçfw c sem uma clarabóia sequer, para melhor oxigenar o 
:.1mbit:ntc, por onde pass~1m consulcntcs com toda sorte de doenças. 

A insalubridade: outro futor negativo, recinto viciado, sem que 
se r~!lc da dcticiência de instalações, para um regular funcionamento 
da Fisioterapia, por exemplo, que dispõe de um bom equipamento, 
mas enclausurmlo numa pequena sala que tira ao médico c ao pa· 
ciente a liberdade da ginústica recomcndadn a detcrminudos casos. 

Os médicos plantonistas -c aqui quero chamar a atençi10 -
nf1n displ)cm de uma sal~1 que lhes dê o m!nimo conforto, para um 
sono reparador. 

Enlim, outms scnlH:s, ~o mo os jú rcfcrido'i acontecem, graças, 
~.:omo j:t mt.: n:l"cri - as adartaçlH:s c impmvisaçln:s. 
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Sr. Prc .... identc, Sr.'!. Senadores: 
Quando da minha primeira consulta, no Serviço Médico do Se

nado. st.:ntindo o dest:onforto dos consullórios, perguntei se não ha
vi;lm pl:l!ln.'! para melhoria de tão importuntc seta r, para mim o de 
maior rclcvioncia, para o resguardo da saúde dos que marejam nesta 
Casa, 

Fui cntüo t:ientilícado de que a atual Mesa Diretoru- já por in
termédio do aparte do meu nohrc c estimado colega, Senador Men· 
d!.:s Canale, das cogitações du Mesa anterior- estaria propensa ale
var a efeito a construção, não sei se de um unexo- ou adaptar o ser· 
viço num dos já cxistt.:ntcs - nüo percebi bem. 

Confesso que o ideal seria fugir das adaptações c partir para a 
construção de um novo prédio como sugeri inicialmente, que com· 
porte todas as clínicas que se lizercm necessárias ao bem-estar de to· 
dos, visundo dessa forma a maior segurança para a saúde. 

O Sr. Gabriel Hermes (ARENA- PA)- V. Ex• permite um 
apurte'.' 

O SR, ALMIR I'INTO (ARENA - CE)- Pois não. 

O Sr. Gabriel Hermes (ARENA- PA)- Nobre Senador AI· 
mir Pinto, o problema dos serviços módicos do Senado e da Ciimara 
tem sido objcto de vários debates, principalmente nu Ciimaru. V. Ex• 
como médico iimudurecido na profissão, sobretudo em contacto com 
o pobre, faz muito bem cm levantar essa questão. Mas devo informar 
a V. Ex• que, realmente, a atual Mesa da Ciimaru, seguindo jii projc· 
to, cm parte, vindo da Mesa anterior, está pro..:urando dar uma so· 
luçào. ou a construção de novas edificações, que seria o ideal, ou 
adaptações dentro do pri:dio do Congresso com formaçào intwa· 
mente nova. É oportuno o discurso de V. Ex• É realmente tristonho 
frequentar as atuais ir.:;tulações médicas do Senado, para um número 
de pessoas, que como V. Ex• disse, i: bem grande. Eu me congratulo 
por ser V. Ex• um médico c, com isso, alertar que deve haver até ur· 
géncia pura este tiro de adaptação interna, máxime porque temos um 
grande número de funcionários com as suas famílias que merecem 
um pouco mais de cuidado. Eu me congratulo com V. Ex•. Muito 
ohrigado. 

O SR, ALMIR PINTO (ARENA - CE) - Eu agradeço o 
aparte de V. Ex• porque estou a me defrontar com um velho cologa 
de muitas lcgislaturas passadas. É do meu pensamento, pela prática 
que tenho como dirctor do hospital que sou, e que fui do primeiro 
hospital construido cm Marunguape- uma maternidade, em 19~0 
-quando Gétulio Vargas doou duzentos contos de róis, àquela épO· 
cu, para ser construída a primeira maternidade do Estado do Cearü, 
c o então interventor, Meneses Pimentel escolheu Maranguapc por 
duas razões: primeiro por ser próximo a Fortaleza, c cm segundo, 
por ter sido eu aluno do seu cológio e ele me conhecer e saber que cu 
cru médico em Maranguupe, tenho feito tantas adaptações naquela 
casa, c nunca a coisa dá certo, porque o que devemos é fugir das 
adaptações. Se a verba aluai nào dá pura construir um pródio, um 
ambulatório fora daqui se não passivei aqui ao lado, merece, porque 
Roma nUo se fez cm um dia, contanto que, depois, no próximo ano 
nova <llocaçUo de recursos, mas que se di: ao Senado, ao Congresso 
N;1cional, um serviço médico à altura do que representamos aqui
o povo brasileiro. 

Vivemos- Sr. Presidente, nesta Casa, nüo sei como c:<.plicar
sob o signo da morre- e mister se faz, como V. Ex• há de concor
dar, um trabalho, no sentido de uma prevenção contra ocorrências 
4uc têm enlutado o Senado Brasileiro. 

A compreensào de V. Ex•- homem de invulgar intcligéncia, 
cxpcrimcntudo no trato da causa pública- como ex-Governador 
que foi do seu Est<~do Natal- u Bahia- berço da civilização brasi
leira. bem lJUe poderú acertar com os seus ilustres companheiros d~t 
Mesa, principalmente, o responslivd pelo ordenamento d.:L c~ISO:I
cstt.: muravilhnso colega - Sen~1dor Alexandre Costa - nosso I 1'. 

St.:crt:túrin, uma dcliniç(w cm torno du sugestão que ora façn, que 
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ni10 é só minha, por sr.:r o desejo de todos os Srs. Senadores, c por 
issll confiarem no alto descortino da Presidência da Casa, na con
vicçrao plena de uma adequada so\uçrao do problcma, aquc\a, que 
acrr.:ditamos correta, porque virá pura o bcm-estar c segurança de 
qtwntos trabulham no Congresso Nucionul. 

O Sr, Dirceu Cardoso (M DB- ES)- Permite V. Ex• um a par· 

O SR. ALMIR PINTO (ARENA- CE)- Concedo o aparte a 
V. Ex~. se me permitir a Presidência, pois niio quero deixar de ser 
atencioso paru com o nobre colega do Espírito Santo, pe.,soa que 
muito estimo. 

O Sr. Dirceu Cardoso (MDB- ES)- Nobre Senador Almir 
Pintq, V. Ex• estâ trazendo ao Plenário um problema da organi
zaçiLo interna da nossa Casa. Eu mesmo, atrav~s de pedido de infor
mação ü Mesa, já solicitei o nome dos médicos que atendem aos nos
sos serviços. V. Ex• está pretendendo a construção de um edifício 
para um atendimento melhor dos serviços médicos da Casa. Mas 
devo dizer a V. Ex• que a atua\ Mesa, com o atua\i'·Secretário, Se
nador Alexandre Costa, jú fez uma modificação nos serviços médi
cos. Agoru, o Senado já tem a assistência médica aqui no plenário ... 

O SR. ALMIR PINTO (ARENA- CE)- Já me referi a isso, 
Excelência. 

O Sr. Dirceu Cardoso (M DB- ES)- ... e ia noite já permane
cem aqui na Casa, de pernoite, três médicos, o que nUa ucontccia an
teriormente, para dar assistência mais urgente aos casos que ultima
mente vêm ocorrendo nesta Casa;quando há necessidade de assistên
cia r:apida c momentânea aos Srs. Senadores. V. Ex• está abordando 
um tema oportuno, e deveríamos tratar Q~"5e tema daqui para frente. 
Tenho meu pensamento também voltado para o atendimento dos 
sc::rvíços médícos e vou abordar o assunto numa próxima sessão. Fc
licitações a V. Ex• pela maneira alta com que está tratando do assun
to. 

O SR. ALMIR PINTO (ARENA- CE)- Agradeço a V. Ex• 
Quando abordei apenas o problema das dependências, fiz questão de 
ressaltar que esta Casa possui, talvez, um dos melhores corpos clíni
cos do Brasil, porque pessoalmente tenho estado com alguns deles, e 
sentido sua capacitação profissional. Acredito que o Senado, neste 
particular, está muito bem atendido. 

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

O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho)- Concedo a palavra ao 
nobre Senador Jarbas Passarinho. 

O SR. JARDAS PASSARINHO (ARENA- PA. Pronuncia o 
seguinte discurso. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, Srs. Se
nadores: 

Assalta-me uma grande tristeza de vir à tribuna, hoje, para ler 
declarações de um companheiro nosso, Tenho em milos a cdiçilo de 
O Globo, de hoje, na qual se estampam estas declarações atribuldas 
ao Senador Franco Montoro: 

"O Senador Franco Montara (MOB- SP) protestou 
ontem, junto às lideranças da ARENA, pelo fato de que o 
Líder, Senador Jarbas Passarinho, estú tentando anular u 
reunião da Comissilo Mista de que aprovou a emenda do 
Deputado Edson Vidigal, que restabelece as eleições di retas 
paru governadores cm 82, sob o argumento de que foltou o 
número mlnimci de assinaturas, 

Disse o Senador do MDB que, se concretizada u deci· 
silo de anulur u reunião, "o Congresso e o Governo esturUo 
assistindo a uma das maiores vergonhas du Históriu, des
moralizando qualquer promessa de aberturu c mno estendi
dtl". Acrescentou Montara que "o Congresso cstú cansado 
de promover rcuniões-fnntusma!i, c. quundo acontece umu 

rl!ai, assistida pela opinião pública através da imprensa, 
querem anulá-la sob o argumento de que nno valeu". 

O Senador Montoro procurou o Presidente do Con
gresso, Senador Luiz Viana, mas não conseguiu ser atendi
do, fato que o irritou ainda mais: 

-E a primeira vez que um.Sen<1dor é barrado na por
ta da Presidência. Naquele instante o Senudor Luiz Viana 
estava conversando com os Lideres da ARENA, Jarbas 
Pnssarinho e José Sarney e com uma funcionái'ia da Mesu, 
Dom1 Sara, debatendo uma form<t de invalidur a rcunir10 da 
Comissão," 

No final das declarações do Sr. Senador, referindo-se ao fato de 
dois Senadores da ARENA. citados nominalmente pelo jornal, como 
Bernardino Vidra c Jorge Kalumc, haverem riscado seus nomes de 
um documento, disse o Senador: 

"Os nomes foram riscados depois do resultado da reu
nião: 

-Se a ARENA tivesse vencido, não teriam riscado. 
Como perdeu c Passarinho forçou, então riscaram. Que de
mocracia é esta'?" 

Eu disse que me assaltava uma grande tristeza ao ler estas decla
rações, porque acho que elas pretendem enxovalhar desde o Con
gresso até cada um de nós nominalmente citados, a começar pelo 
Presidente da Casa, cuja ausi:ncia deste Plenário me deixa mais ü 
vontade para fazer sua defesa, se é que ele precisa dela. 

Entrava eu aqui, ontem, no plenário deste Senado e S. Ex•, o Se
nador Luiz Viana, estava na última bancada conn:renciando com o 
Deputado que presidiu a Comissão Mista a que se refere esta noticia. 
Acerquei-me do Presidente e pedi-lhe uma audiência c esperei, à por
ta deste Senado, mais de 10 minutos para que S. Ex• ouvisse primeiro 
o Deputado Fanton e depois ouvisse a mim. Fui ao seu gabinete ele
vando notas taquigráficas para provar a ele minha versão de que não 
houvera a aprovação da emenda do Deputado pelo Maranhão, teve 
o cuidado, o Presidente Luiz Viana, de mandar chamar não uma fun
cionúria apenas, mas a Secretária-Geral da Mesa, Ora. Sara 
Abraão, para ouvi-la ao mesmo tempo em que ouvia meus argu
mentos. Exatamente neste instante, entrou no gabinete o Senador Jo
sé Sarney e prosseguimos conversando, quando alguém anunciou a 
presença dos Senadores Franco Montara c Itamar Franco, pedindo 
para serem recebidos. O Presidente respondeu, na nossa presença, 
que naquele instante nào poderia atendê-los mas recebê-los-ia tão 
pronto concluissc a audiência que nos estava concedendo. Pouco de
pois se armava, nos corredores do Senado, um cscimda\o. A Impren
sa era chamada a testemunhar esse csc:"andalo e O Globo publica, ho
je, as notas que acabei de ler que, no meu entender, são profunda
mente inveridicas c injustas. Nilo houve., portanto, nenhum Senador 
que fosse barrado na porta da entrada do Presidente da Casa, Como 
não houve nada disso que está escrito, aqui, c cu me proponho pro
var agora. Estou com as notas taquigrúficas, Srs. Senadores, em 
mãos e ouvi, no sábado e domingo, por horas a fio, as fitas gravadas 
da sessão da Comissão Mista sobre o Projeto de Emenda à Consti· 
tuiçào no 3.469. 

Logo que se abriu a sessão, o Senador Franco Montara pediu a 
palavra, peJa ordem. Estou lendo o documento. Numa passagem da 
sua questão de ordem, dizia o Senador. 

"Nestas condições, Sr, Presidente, pediria a V. Ex• que 
requeira, na forma do Regimento, que a emenda apresenta
da pelo Deputado Edson Lobi\o cjú apresentada h Mcsu da 
Câmara dos Deputados seja anexada a esta emenda que já 
vui.ser objcto de exame por esta Comissão." 

Deu-seu intervcnçi\o, enti\o, do Senador Passos Pórto, Relator. 
S. Ex• disse que a Emenda Lobão aindn nilo existiu totalmente confi· 
gurada como tal, porque estavu ainda nu r use de reconhecimento de 
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assinaturas. Como tal,- disse ele- não existe, porque não foi lida 
cm sessf1o conjunta do Congresso Nacional. 

S!.!guiu-sc uma longu discussão a esse respeito, sustentada pelo 
nobre Senador Franco Montara c mais alguns Membros da Comi~· 
sflo. 

Fin;llmente, o Sr. Presidente Lidovino Fanton decidiu a questão 
de ordem. Começou por ler o que o art. 72 do Regimento Comum 
diz: 

"Arl. 7Z- Encaminhada ao Presidente do Senado Fe· 
deral proposta de emenda à Constituição, este convocará 
sessão conjunta, a realizar·se dentro de 5 (cinco) dias, para 
seu recebimento, leitura, publicação, distribuição de avul
sos, designação da Comissão Mista e organização do calen· 
dário." 

Em seguida, o próprio Presidente disse que vai mais longe o Re· 
gimento Comum, para configurar juridicamente o recebimento da 
proposta. E leu o parágrafo único, que diz: 

"Parágrafo único- O prazo de que trata o ari. 48 da 
Constituição começará a correr da data da sessão de recebi· 
menta da proposta." 

Em conseqUência, o Presidente decidiu a questão de Ordem, não 
aceitando anexar a emenda, pois que emenda não havia, solicitando, 
entretanto, que o Presidente do Congresso Nacional determinasse a 
anexação da emenda, de autoria do eminente Deputado, à emenda 
de autoria do nobre Senador Franco Montara, quando oportuno. 

Então, seguiu-se a leitura do parecer do nobre Senador Passos 
Pôrto. Lido o parecer, o Presidente pôs em discussão a matéria. Pede 
a palavra o Sr. Edson Vidigal. Faz uma intervenção relativamente 
longa a respeito dos pontos de vista doutrinários. Já ao final da sua 
intervenção, diz ele (estou lendo as notas taquigráficas): 

"Por isto, Sr. Presidente e companheiros membros des
ta Comissão, estamos aqui com uma proposta alternativa, 
concreta c que traz a chancela de mais de um terço do Con
gresso Nacional, ... " 

Notem os ilustres Srs. Senadores: "Estamos aqui com uma pro
posta concreta alternativa". 

",,o número de manifestações suficientes para provo
car outra proposta de emenda, portanto outra Comissão 
Mista, portanto outras sessões extraordinárias para os 
contracheques de todos nós". 

Atê aqui a declaração do Deputado, naturalmente preocupado 
com as aparências do Deputado ou do Senador, de não ganharem 
tanto nos seus contracheques, com sessões inúteis. 

Prosseguindo nos seus argumentos, diz o Deputado: 

"Calei-me e aguardei a hora que entendo ser esta ago
ra. Tenho aqui uma emenda substitutiva à proposta de 
emenda à Constituição 

Nestes termos, peço ao nobre Relator que a receba e 
acolha. E, caso não o faça, peço, desde já, ao Sr. Presidente, 
que transfira a decisão a plenário da do~ta Comissão." 

Vamos verificar que nào houve transferência ao Plenário, e va· 
mos verificar que a emenda foi recebida ao arrepio do regulamento. 

O Sr. Relator Passos 'Pórto pede a palavra, intervém c declara: 

"Lamentavelmente, o Regimento da Casa proibc subs· 
tilutivo u emenda constitucional. 

Então, a emenda substilutiva do eminente Deputado 
Edson Vidigul merece todo o nosso apreço c respeito, mas 
ela não poderú ser incorporada nem discutida cm Comis
são, porque ela é substitutivu e não existe cmendu constitu
cional substitutivu." 

Mas, não apenas baseando-se neste único argumento, S. Ex• o 
Relator Passos Pôrto prossegue: 

"O período de emendas já teve prazo, durante os dias 
28, 29 c 30, 31 de março, I, 2, 3, e 4 de abril, foi esse o perío
do destinado à apresentaçüo de emendas, quando poderiam 
ter sido reccbidus, mus cm fase de parecer, lumcntavt:lmen· 
te, s1~ for umu emenda substitutivu, eu não posso aceitar e, 
me inspirando no seu mesmo discurso, digo que continuo 
celibatário nesta emenda, porque não posso recebê-la." 

Logo, o Senador Passos Pôrto não recebia por duas razões dis
tintas, mas ambas convergentes. A primeira, poruqe S. Ex• não acei
taria, segundo o Regimento, emenda substitutiva constitucional. A 
segunda, porque todos os prazos de emenda tinham sido esgotados, 
sem que nenhuma emenda tivesse sido apresentada. 

Pois, apesar disso, Srs. Senadores ... 

O Sr. Marcos Freire (MDR- PE)- Permita-me V. Ex• um 
aparte? 

O SR. JARRAS PASSARINHO (ARENA- PA)- Acho que 
a minha tradição na Casa tem sempre mostrado que dou o aparte no 
momento em que me solicitam. Mas, como eu quero fazer um enca
deamento lógico do problema, pediria a V. Ex• que cu lhe desse o pri· 
meiro aparte logo após concluísse a exposição. Peço a comprcensüo 
de V. Ex• 

O Sr. Marcos Freire (MDR- PE)- Muito obrigado. 

O SR. JARRAS PASSARINHO (ARENA- PA)- O Sr. Pre
sidente, ao decidir essa questão: 

"O Regimento Comum é omisso. Tem sido praxe se
guida e adotada pela Comissão, sempre que o Relator apre
senta emenda à proposta de emenda à Constituição que, 
uma vez aprovada pela Comissão, posteriormente seriam 
buscadas as assinaturas dos membros das duas Casas do 
Congresso Nacional." 

O Presidente da Comissão está se louvando numa praxe relativa 
ao Relator. Em seguida, diz: 

" ... cabe salientar que o nobre Deputado Edson Vidi
gal se antecipou, trouxe devidamente formalizada, nos ter
mos regimentais, a sua emenda. Nada impede, portanto, 
que no interesse da própria economia processual, essa 
emenda seja discutida e votada por esta Comissão, mesmo 
porque parecer e emendas não são do Relator, mas serão 
sempre, e necessariamente, da Comissão." 

Esta é a interpretação da Prcsidéncia. 
O Presidente decidiu, unilateralmente, contra o Regimento, c 

não atendeu sequer à solicitação do Deputado Vidigal, que disse, nu 
apresentação da sua emenda substitutiva, que se não fosse aceita pelo 
Relator ele recorreria para o Plenário da Comissão. 

Então, o nobre Senador Aloysio Chaves pediu a palavra c, 
dirigindo-se ao Presidente da Casn, disse: 

"Na forma do Regimento Comum, não há um prazo 
para apresentação de emendas pelos membros da Comis
são? Segundo: não foi aberto este prazo? Terceiro: se este· 
prazo foi encerrado sem que tivesse sido apresentada cmcn· 
da? 

O Presidente responde: 

"Respondo afirmativamente às três indagações de V. 
Ex• Mas, fui cluro quando disse que é omisso o Regimen
to na parte que trata dus emendas sugeridas pelo Relator no 
seio da ComissUo." 
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E, cm scsuida. pergunta o nobre Senador Franco Montara: 
"Estú iniciada a discussão"? 

O Presidente diz: "Está aberta a discussão". 
Portanto, decisão ainda uma vez arbitrária. 
O Senador Passos Pôrto, não se conformando com isso, declara: 

"Iríamos nos manifestar, agora, sobre a emenda do 
ilustre Deputado Edson Vidigal; ou devemos prosseguir na 
discussão do parecer? Porque o q uc cstfi se fazendo aqui, 
agora, é o inicio da discussão de um parecer. Ele falou, dis· 
cutiu o parecer e concluiu pela apresentação do que ele cha· 
mou de um substitutivo, o que considero intempestivo." 

Mas, a decisão foi continuar a discussão da matéria. 
O Deputado Presidente prossegue: "A Presidência vai ler o 

substitutivo apresentado para atender a uma solicitação do Senador 
Marcos Freire". E leu, então, a apresentação da emenda do Deputa· 
do Vidigal, que, ao contrário do que disse o preâmbulo da noticia de 
O 'Globo. não fixa data, não declara que as eleições serão di retas cm 
1982, apenas declara que são dirctas. 

O § 29 do art. 13 da Constituição Federal, passa a ter a 
seguinte redução: "A eleição de Governadores e Vice· 
Governadores de Estado, cujos mandatos serão de quatro 
anos, far-sc-á pelo sufrágio universal c voto direto c secrc· 
to•'. 

O Sr. Deputado Jorge Arbagc, inconformado, reclama ao Presi· 
dente que, quando o Regimento Comum é omisso, a regra é seguir o 
Regimento do Senado c, se ainda este for omisso, o Regimento da 
Casa. E o Regimento do Senado dizia, claramente, que não se pode· 
ria prosseguir aceitando aquela discussão. Mas, o Presidente, apenas, 
declara: "Em discussão a matéria". Foi a solução que ele deu ao pro· 
testo do Deputado Jorge Arbage. 

"A mati:ria vai ser discutida, amplamente, Srs. Senadores." 
E parte da discussão, o nobre Senador Franco Montara intcrfe· 

re, para conduzir a própria Presidência da Comissão. Aqui está -
vou provar. Diz S. Ex• 

"Esta é a significação real da votação." ... 
Insisto, estou lendo notas taquigráficas: 

" ... Sendo que aqueles que estão votando a favor do 
Deputado Edson Vidigal, estão concordando com a argu· 
mentação do parecer. Apenas divergem na sua conclusão, 
porque há uma incoerência entre a defesa do principio das 
eleições indiretas e o voto contrário. Os que estiverem con· 
tra o parecer ... " 

Parece até que S. Ex• era o Presidente da Comissão: 

"Os que estivorem contra o parecer, são favoráveis ao 
voto do Deputado Edson Vidigal. Esta í: a significação real 
da votação." 

Palavras do Senador Franco Montara. 
O Relator protesta e declara: 
"Sr. Presidente, está havendo uma subversão dos Regimentos 

das duas Casas e do Regimento Comum. O voto do Relator tem pre· 
feri:nciu". E teria preferência se o Relator tivesse apresentado uma 
subemenda, ela teria preferência sobre o projeto, se o Relator tivesse 
aprescntudo a subcmenda ... 

Insiste S. Ex•: 
- "Nunca acolher um substitutivo, porque ele intempestivo." 
Prossegue a discussito. O Presidente, cm seguida, dfi u palavra 

ao Relator, novamente, e o Relator diz: 

"O que se vai discutir e votar í: o parecer do Relator, 
na sua integridade. Se for vencido o voto do Relator, entilo 
podtrú alguém ser designado pelo Presidente, pura relatar o 
vencido. Nunca se discutir o destaque do cminent'! Deputa· 

do Edson Vidigal, porque ele não o apresentou no prazo es· 
labclecido no cronograma da Emenda Constitucional." 

E volta a se referir às datas. 
Decisão do Presidente depois de longa discussão: "A Presidên· 

cia" ... Pediria a atenção particular dos nobres Senadores para esta 
passagem: "A Presidência vai submeter à votação o parecer do emi· 
nente Relator". 

Aqui está: o Presidente vai submeter à votação o parecer! Não 
submeteu à votação, a emenda substitutiva. 

Diante da interpelação de um Sr. Congressista que as notas ta· 
quigráficas não apuraram quem era, volta o Presidente a esclarecer: 
vai submeter à deliberação do Plenário o parecer do Relator. E, a se· 
guir, irá submeter à apreciação da Comissão a emenda substitutiva. 

Estou lendo por inteiro, não escamoteio fases. 

Alguí:m protestou ainda, não está identificado nas notas taqui· 
gráficas: 

"Sr. Presidente, a emenda não poderia nem ser recebi· 
da por V. Ex• porque já passou o prazo." 

O Presidente insiste: 

"Está em votação o parecer." 

Aqui está a votação do parecer. Discute-se, tem-se o encaminha· 
menta da votação e, agora, Srs. Senadores, uma peça básica para o 
entendimento de toda e qualquer pessoa que queira analisar, com 
correção, o que ocorreu. 

"O SR. PRESIDENTE (Lodovino Fanton)- O Sr. Se· 
cretário irá proceder à chamada nominal dos Srs. Membros 
desta Comissão." 

Notem, Srs. Senadores, ainda são palavras do Presidente da Co· 
missão: 

"Os que estiverem de acordo com o parecer do cmi· 
nente Sr. Relator responderão sim, e os que votarem· con· 
trariamente responderão nio." 

Portanto, o Presidente não foi inOuenciado ou não se deixou in· 
flucnciar pela sugestão apresentada antes pelo nobre Senador Franco 
Montara. Ele colocou em votação o parecer. 

Estou lendo, agora, a votação, um por um: 

O SR. SECRETÁRIO - Senador Aloysio Chaves. 
O SR. ALOYS!O CHAVES - Sim, pelo parecer do 

Relator, integralmente. 
O SR. SECRETÁRIO - Senador Henrique de La 

Rocque. 
O SR. HENRIQUE DE LA ROCQUE- Sim, pelo 

parecer. 

to r. 

O SR. SECRET.Ã.RIO- Senador Bernardino Viana. 
O SR. BERNARDINO VIANA- Sim, com o Relu· 

O SR. SECRETÁRIO - Senador Jorge Kalume. 
O SR. JORGE KALUME- Sim, com o Relator. 
O SR. SECRETÁRIO -Senador José Lins. 
O SR. JOSE UNS -· Sim, com o Relator. 
O SR. SECRETÁRIO - Senador Moacyr Dulla. 
O SR. MOACYR DALLA - Sim, com o Relator. 
O SR. SECRETÁRIO - Senador Passos f'or\o, 
O SR. PASSOS PORTO - Sim, com o Relator. 
O SR. SECRETÁRIO- Senador Franco Montoro. 
O SR. FRANCO MONTORO- Contra o Relator c a 

favor do voto do Deputudo Edson Vidigal. 
O SR. SECRETÁRIO- Senador Humberto Lucena. 
O SR. HUMBERTO LUCENA- Contru o parecer 

do Relator. 
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O SR. SECRET;\RIO- Senador Marcos Freire. 
O SR. MARCOS FREIRE- Contra o Relator c de 

acordo com o voto do Deputado Edson Vidigul. 
O SR. SECRETÁRIO- Senador Itamar Franco. 
O SR. ITAMAR FRANCO- Não, contra o Relator. 
O SR. SECRETÁRIO - Deputado Cluudino SuJes. 
O SR. CLAUDINO SALES- Sim, com o Relutar. 
O SR. SECRETÁRIO - Deputado Duso Coimbra. 
O SR. DASO COIMBRA- (Ausente). 
O SR. SECRETÁRIO - Deputado Jorge Arbuge. 
O SR. JORGE ARBAGE- Sim, com o Relutar. 
O SR. SECRETÁRIO - Deputado Edson Vidigal. 
O SR. EDSON VIDIGAL - Nào. 

Repito: "Deputado Edson Vidigal - Não". 
O Presidente havia dito que quem dissesse "Não", votaria con-

tra o Relutar, portanto, u favor da Emenda Montara. 

"Deputado Paulo Lustosa- Não." 
"Deputado Joacil Pereira- Contra o Relator." 
"Deputado Josí: Cumargo - Não." 
"Deputado Walter Silva- Não e pelo voto do Depu

tudo Vidigul." 
"Deputado Jorge Uequed - Nào e com o voto do De

putado Vidigal." 
"Deputado Miro Teixeira- Nào e com o voto do De

putado Vidigal." 

Aqui está, Srs. Senadores, a palavra final do Presidente, descre
vendo o que foi a votação. 

O SR. PRESIDENTE (Lidovino Fonton)- II votos 
contra 9, resultou derrotado o voto do eminente Relator. 

Parece-me tão cristalino. Quando alguém fala que isso í: uma 
vergonha nacional. é precisamente defender o reverso, ê querer nos 
impingir uma forma de sofisma dessa natureza. 

Em seguida, o Presidente encerra a sessão, sem sequer submeter, 
como dissera antes, se fosse vencido o Relator, ele colocaria em vo
tação a emenda substitutivu. 

Encerra: 

"Nada mais havendo que tratar, declaro encerrada a 
reunião." 

A frase coincide exatamente com o que ouvimos nas fitas grava
das. 

De maneira que, quando o jornal dá declaração do Senador, in
sinuando que os dois Srs. Senadores, Bernardino Viana e Jorge Ka
lume, haviam retirado suas assinaturas por coação do Líder da 
Maioria, S. Ex• está outra vez praticando uma enorme injustiça. O 
que aconteceu, primeiro, é que eu não coagiria, porque nenhum dos 
dois seria suscetível de ser coagido, como nilo admito que nenhum 
Sr. Senador fosse coagido na sua consciência, Segundo, porque o que 
os Senadores verificaram, e ai sim, é o reverso do problema, que 
trouxeram a ambos uma declaração de vencido, um Relator de venci
do que não traduz, Sr. Presidente, Srs. Senadores, a verdade da vo
taç:io, frauda a verdade da votação, modinca aquilo que foi votado, 
o que levou, desde logo, o Deputado Paulo Lustosa a dizer que não 
votou pela Emenda Vidigal. Aqui eu tenho as notas publicadas no 
jornal. E quando os Srs. Senadores, socorrendo-se das notas taqui
grúlicas, verificaram que uquilo que haviam assinado era uma empu
lhação da verdade, uma modificação da verdade e, conseqUentemen
te, uma fraUde, S. Ex•s utilizaram o direito de riscar as suus assinutu-
r as. 

Por isso, Sr. Pn:sidente, Srs. Senadores, cu declarei ... 

O Sr. Franco Montoro (M DB- SI')- Permite V. Ex• um a par· 

O SR .. JARBAS PASSARINHO (ARENA- PA) - Agora 
nüo concedo. Darei, oportunamente, o aparte a V. Ex• Agora não 
posso conceder o aparte a V. Ex• 

O Sr. Franco Montoro (M DB- SP)- V. Ex• nos ouvirá da ou
tra tribuna. 

O SR. JARBAS PASSARINHO (ARENA- PA)- Ora, a tri
buna é de V. Ex• Já declarei ao Senador Marcos Freire que, com 
cavalheirismo, interpre~ou que vou encerrar a parte ex positiva c, em 
seguida, darei quantos apartes me pedirem. 1:. assim que se passam as 
co;,as. V. Ex• não estava presente e não ouviu o prômbulo do meu 
discurso, quando pedi ao Senador Marcos Freire que reservasse o 
aparte para cm seguida à minha exposição. 

Concluo u exposição e a defesa do Presidente da Casa, que não 
teve nenhum gesto deselegante em barrar nenhum Senador à porta 
do seu gabinete. S. Ex• tem o direito de conversar reservadamente 
com quem ele quiser. E eu, como disse, esperei 12 minutos para que S. 
Ex• me recebesse. Não houve por parte do Senador Luiz Viana a me· 
nor discriminação. Não houve por parte dos Senadores atingidos na 
sua dignidade pessoal, nenhuma coação por parte do nobre Líder da 
Maioria e nem por parte de S. Ex• do recebimento dessa coação. E 
houve, isto sim, o que acabei de provar com as notas taquigráficas. 
que niio são suscetíveis de modificação. Houve, isto sim, um voto 
dado pelo nobre Deputado Edson Vidigal, como Relator, que aqui 
vou ler: "A Comissão Mista do Congresso Nacional, incumbida de 
examinar e emitir parecer sobre a Proposta, etc., rejeita o estudo 
apresentado pelo Sr. Senador Passos Porto e aprova a Proposta, nos 
termos do substitutivo, consubstanciado pela Emenda Substitutiva, 
oferecida à Comissão, pelo Relator do vencido, o nobre Deputado 
Edson Vidigal"- e, quando foram recolher as assinaturas, não cail· 
seguiram a assinatura do nobre Deputado Paulo Lustosa, porque S. 
Ex• declarou que não havia votado aquilo, e ficaram com lO assina
turas. E se inverte o problema para o jornal, dizendo que eu í: que 
quero declarar que está nu lu a sessão, porque só houve I O votos, só 
houve lO assinaturas. 

De maneira que é, pois, meu direito, Srs. Senadores, em nome 
du dignidade pessoal du Liderança que aqui í: exercida, em nome da 
dignidade desta Casa, da Bancada, não aceitar essas declarações que 
foram imputadas ao nobre Senador Franco Montara, pelo jor~al O 
Globo. 

Pergunto ao nobre Senador Marcos Freire se deseja me a par
tear. 

O Sr. Marcos Freire (MDB - PE)- Nobre Senador Jarbas 
Passarinho, doclino de oferecer o aparte. De um lado, pela inoportu· 
nidade que, agora, ele se revestiria, e, por outro lado, porque o nobre 
Senador Franco Montara, S. Ex• própria, que está no centro das 
discussões e contestações feitas po V. Ex•- S. Ex•, em nome da Ban
cada, responderá ao nobre Líder do Governo. 

O SR. JARBAS PASSARINHO (ARENA- PA) - Com
preendo V. Ex• 

Antes de ar o aparte ao nobre Senador Franco Montara, eu 
queria dizer que li, aqui, escrupulosamente. como o jornal publicou, 
e que, por isto mesmo, ao invés de ler Bernardino Viana, li Bernardi
no Vieira, que ó o que se contêm o jornal. Quero ler, primeiro, a nota 
completa do jornal. Se essa nota for a reprodução exula das palavras 
do nobre Senador Franco Montara, então é evidente que meu pro
testo está de pê. 

Ouço S. Ex•, o n3'bre representante de São Paulo. 

O Sr. Franco Monloro (MDB- SP)- V. Ex• me ouvirlllogo 
cm seguida, porque fui designado pela Liderança da Minoria paru 
responder uo discur~o de V. Ex• 

O SR. JARDAS i'ASSARINHO (ARENA - PA) - Tunto 
molhar. 
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Srs. Senadon:s, esta é uma declanu;ào que, naturuhncnte, cabl!· 
ria na horu cm que sc discutisse a proposta de emenda constitudomd, 
cm seu momento oportuno. Senti·me na obrigaçrao de antecipar u 
diswS>riO c pedir a atenção de V. Ex•s, porque acho que uma nota 
desta natureza não pode, evidentemente, licar sem mcrr.:cer o reparo 
que de todos nós mcrccc, porque não traduz a vcrdadc, cm ncnhuma 
de suas linhas. Não é apenas cm um dos .seus aspectos: cm nenhum:~ 
das suas linhas. 

Sr. Presidente e Srs. Senadores, era o que tinha a dizer. (Mui to 
bem! Palmas.) 

O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho) - Concedo a palavra ao 
nobre Senador Franco Montoro, pela Liderança do M DB. 

O SR. FRANCO MONTORO PRONUNCIA DIS· 
CURSO QUE. ENTREGUE À REVISÃO DO ORADOR, 
SERA PI!BL/CADO POSTERIORMENTE. 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana) - Antes de apreciar a su· 
gestão feita pelo eminente orador que acaba de deixar a tribuna, de· 
seja acentuar que a Presidência não pode deixar de so ater ao Regi. 
mcnto. 

É possível que haja tolerâncias, que haja tolerância de tempo, 
que haja uma pequena tolerância de prazo, mas nunca o desrespeito 
frontal. taxativo, aos dispositivos regimento is. Se ingressássemos por 
esse caminho, fosse qual fosse o motivo, fosse qual fosse o pretexto, 
fosse qual fosse o objctivo- i: evidente- nós não estaríamos cami· 
nhando para a ordem que deve, realmente, presidir os trabalhos par· 
lamentares. 

Por esse motivo é que a Presidéncia não poderia, jamais, atender 
à solicitação de dar um prazo e convocar a Comissão como sujerido 
ou pleiteado pelo orador. Devo, aliás, esclarecer que a Comissão teve 
o seu prazo prorrogado por I 5 dias; o prazo regimental da Comissão 
foi prorrogado, e nos termos do Regimento uma nova prorrogação 
somente poderia ser requerida pela própria Comissão, que deveria 
J:12ê·lo antes de concluído esse segundo prazo. Ora, no caso em espé· 
cie. nem a Comissão solicitou essa prorrogaçlio e nem o fez em tem· 
po hábil, isto í:, antes que se esgotasse a prorrogação que jfi lhe havia 
sido concedida. 

Nessas condições, o Regimento Interno, no § 2• do seu art. 
n° I 37, é claro dizendo que posterior prorrogação- isso a requeri· 
menta da Comissão, e nlio de um de seus membros -só pode ser 
concedida por prnzo determinadc, mediante deliberação do Senado. 
Ora, no caso não há nenhuma solicitação da Comissão para que hou· 
vcssc prorrogação. 

Quero, portunto, achar que aquela opção sugerida também pelo 
nobre Senador Franco Montara, c que teve o apoio do Lider da 
Maioria, atenderá perfeitamente aos objetivos visados por S. Ex• 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana)- Sobre a mesa, projetas de 
lei que vão ser lidos pelo Sr. !•·Secretário. 

São lidos os seguintes 

PROJETO DE LEI DO SENADO N•l26, DE 1979 

Regula a prorrogação da jornada de trabalho dos bun· 
c lÍrios. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1• Ao artigo 225 da Consolidação dus Leis do Trabalho, 

aprovuda pelo Decreto·lei n• 5.452, de I• de muio de 1943, é acres· 
centado o seguinte: 

"Parágrafo úncio. A prorrogação excepcional, a que 
alude o caplll deste artigo, só serú admitida quando ocorrer 
necessidade imperiosa, sendo r<.~gulado o presente dispositi· 
vo pelas normas do urt. 61 c purágrufos desta Consoli
daçr,o das Leis do Trabalho." 

-----·---
Art. 29 Pura todos os ef~itos legais, intcgrmá o salúrio do han

cfario a rcmuner:.~ç1io do serviço cxtruordinúrio habitualmente prcsta
do até a presente data. 

Art. 31,1 Estu. Lei cntrurá cm vigor na data de sua pub\icaçr10, 
revogadas as disposições em contrário. 

Jusrilicaçiio 

T•:m gerado controvér.•ia a interpretação do artigo 225 da Con. 
solidaçào das Leis do Trabalho redigido nestes termos: 

"Art. 225. A duração normal do trabalho dos ban· 
cários poderá ser excepcionalmente prorrogada at~ oito ho· 
ras diárias, não excedendo de quarenta e cinco hor. s sema· 
nais, observados os preceitos gerais sobre duração do tra· 
bulho." 

Cabe dirimi-la. O projeto que ora propomos não tem outro oh· 
jctivo. Neste caso, truta-se da chamada interpretação "legislativa" 
ou "uuti:ntica", que se distingue das demais por seu valor absoluto. 

Sobre a matéria divergem o Consultor Geral da República e o 
Ministério do Trabalho, que udotu a po;ição de Marcelo Pimento\, 
Ministro do Tribunal Superior do Trabalho, que ainda recentemente 
sustentou, cm parecer, o seguinte ponto de vista: 

", .. nào tem sentido deixar·se às partes o livre arbítrio 
pura prorrogar para oito horas u jornada normal de traba· 
lho de uma utividade que, exatamente para reduzi·la para 
seis horas diárias, o legislador a considerou como uma pro
lissllo penosa e extenuante. Dai reiterarmos a nossa con· 
vicção de que o referido horário de trabalho só admite 
prorrogação nos casos de necessidade imperiosa ... " 

Com efeito. O interesse do Estado, neste caso, como de regra 
ocorre no Direito do Trabalho. deve estar acima do das partes. E a 
lei deve vir na defesa do mais fraco, Este o sentido do artigo primeiro 
de no.~>o projeto. 

A Federação Nacional dos Bancos, órgão patronal, interessada 
cm nllo prejudicar os bancários, adverte, porém, sobn: ser adotada 
esta interpretação: 

"Ê. de se notar que o decréscimo de remuneração dos 
bancários que prestam a prorrogação de duas horas será de 
cerca de 30% (trinta por cento), se impedida a continuação 
do coinrato, o que corresponde a parcela ponderável de 
seu orçamento e, como conseqUência, deverão eles restrin· 
gir severamente as rubricas de suas despesas, ou ocupar o 
tempo disponível em outro emprego, ao qual, nu maioria 
das vezes, deverão dedicar muito mais do que as duas horas 
que deixaram de ser acrescidas em sua jornada de trabalho 
bancário.'' 

Pensando nisso, e va\endo·nos da Súmu\u do Tribunal Superior 
do Trabalho de n• 76 ("O valor das horas suplementares prestadas 
habitualmente por mais de dois unos ou durante todo o contrato, se 
suprimidas, integra·se no salário parn todos os efeitos legais") que 
pacincou o entendimento da matéria, inserimos o disposto no arti· 
go 2• de nosso projeto. 

Desta forma, estará sanada u dúvida com respeito ü interpre· 
taçào do referido artigo 225, e preservados os interesses dos ban· 
cúrios. 

Sala das sessões, 16 de maio de \979. -Franco Montoro. 

LEGISLAÇÃO CITADA 

DECRETO·LEI No 5.452, de i' DE MAIO DE 1943 
Aprova a Consollduçõo dns Leis do Tralm\ho. 

.......................................................... 
t\rt. 61. Ocorrendo necessidade imperiosa, podcrú u duraçtto 

Jo trabalho e.xccder do limite legal ou convencionado, st:ja para fazer 
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faí:t: a motivo tlc força maior, seja para atender 1t re:.~lizuçào ou con
dusfiO tlc s~:rviços inadiáveis ou cuja incxecuçfto possa acarrctur prc
juil.o manifesto. 

* 1~,~ O excesso, nos casos deste artigo, poderá ser exigido indt:
pcndentementc de acordo ou contruto colctivo c deverá ser comuni
cado, dentro de dez dias, à uutoridadc competente cm matéria de tra
hallw, ou antes desse prazo, justificado no momento da liscalizaçf10 
sem prcjuizo dessa comunicação. 

* ;!v Nos c;.tsos de excesso dc horúrio por motivo de força 
maior, a rcmuncrw;ào da hora cxcc:dcntc nào serú inferior à da hora 
normal. Nos demais r::.~sos de c.xccsso previsto neste anigo, a remunc
raçi'to scrft, pelo menu~ • .25% (vinte c cinco por cento) superior ü da 
hora normal, c o tmhalho não poderü exceder de doze horas, desde 
que a lei não fixe expressamente outro limite. 

* 3~' Sempre quc ocorrer interrupção do trubalha, result;.tntc de 
causas <tddcntais, ou de forç:.~ mttior, que dl..!terminem a impossibili
dade de sua realização, a duração do trabalho poderá ser prorrogada 
pelo tempo necessário até o máximo de duas horas, durante o núme
ro de: dias indispensúvt:is :1 recuperação do tempo J1crdido, dc:~dt: que: 
nfto cxcc:da de dez horas diúrias. cm periodo não superior a quarenta 
c cinco dias por ano, sujeita essa recuperação à prévia autorização da 
<tutoridudc competente. 

(As Comissrlt•s dt• Constituição e Justiça e de Legislaccio 
Social.! 

I'RO.JETO DE LEI DO SENADO N• 127, DE 1979 
- COMI'LF.MENTAR-

Revoga dispositivo da Lei Complementar n• 5, de 29 de 
abril de 19711. 

O Congresso Nacional decreta: 

Art. i' Fica revogada a :liinca '· uo inciso I do urt. I• da Lei 
Complementar n• 5, de 29 de abril de 1970. 

Art. 2• Esta Lei entra cm vigor nu data de sua publicação, 
Art. Jl' Revogam-se as disposições em contrário. 

Jusllficaçào 

Com a alteração do urt. 185 da Constituição, a meu ver, impõe
se a revogação da alinea h da inciso I do art. I • da Lei Complementar 
n'' 5 (Lei das Inelegibilidades). 

SenUo vejamos. 

O dispositivo que se pretende extinguir, através deste projeto de 
lei, tornou inclegivcis os que foram atingidos por Atas Institucionais, 
bem como os que foram destituídos dos mandatos que exerciam, por 
decisroo das Assembli:ias Legislativas, estendendo-se a inelegibilida· 
de, quando casado o punido, ao respectivo cônjuge. 

Ora, quanto aos que tiverum os seus direitos polfticos suspensos, 
o novo texto do art. 185 da Constituiçroo, jfi estabelece que u inelegi· 
bilidade para o exercício de qualquer função pública ou sindical, 
além dos c:tsos previstos nesta Constituição e em Lei Complementar, 
vigorará enquanto o cidadUo estiver com seus direitos políticos sus· 
pensos. Quer dizer, n norma extingue u pena eterna que monstruosa· 
mente estava agasulhada cm nossa legislação ch:itorul. 

No que tange uos demais, isto é, aos que foram cassados, desti· 
tuidos, demitidos, aposentados, reformados ou postos cm disponibi
lidade:, tanto niio se pretendeu a\cançú-los com a inelcgibilidudc que 
n:'to se: suspenderam os seus direitos polrticos. Por outro lado, os 
A tos Institucionais qw: os atingiram jú foram expressamente revoga
dos c. a!!nr:t, o próprio Governo jú admite :1 conccssl10 da anistia. 

Portanto, a apruvaçfio deste projeto de: lei é uma decorrência 
do:-. tcmpos de: ahcnura. se: nfto fosse uma exigência dos princípios de 
ju:-.tiça c eqUidade. 

Sala das Scssõc,, 16 de maio de 1979. - Humberto Lucena. 

LEGISLAÇ,in CITADA 

LEI COMPLEMENTAR N• 5, DE 29 DE 
ABRIL OE 1970 

Estabelece, de acordo com a Emenda Con•tltuclonal n' 
I, de 17 de outubro de 1969, art. 151 e seu parágrafo único, 
casos de inclegihilidades, e dá outras providências. 

Art. I'~ ST1o inclcgívcis: 
r- para qua!4ucr cargo clctivo: 
n) os inalistitveis: 
h) os que hajam sido atingidos por qualquer das sanções previs

tas no~ I• do art. 7' c no art. 10 do Ato Institucional n• I, de 9 de 
ahril de 1964; no pari!grafo único do art. 14 e no urt. 15 do Ato lnsti
tucion<~l nv 2, de 27 de outubro de 1965: no art. 4~' e nos~ 19 e 29 do 
art. 61' do Ato Institucional n' 5, de 13 de dezembro de 1968: nos urts. 
]

1
.' c scus parúgrafos, c JY do Ato Institucional n9 10, de 16 de maio de 

1969: no ;trt. I'' do Ato Institucional n• 13, de 5 de setembro de 1969; 
assim como no Decreto-lei n~' 477, dc 26 de fevereiro de 1969; ou des
tituídos dos m:1ndatos que exerciam, por decisão das Assembléias 
Legislativas: estendendo-se estas inelegibilidades quando casado o 
punido, ao respectivo cônjuge; 

( ;1 Comissão de Constituição e Justiça. J 

O SR. !'RESIDENTE (Luiz Viana)- Os projetas lidos serão 
publicados c remetidos às comissllcs competentes. 

COMPARECEM Mtl/S OS SRS. SENADORES: 

José Guiomard- Evandro Carreira- Alexandre Costa- Jo
si: Sarney -Alberto Silva- Cunha Lima- Humberto Luc•na
Milton Cabral- Aderbal Jurema- Arnon de Mello -Teotônio 
Vilela- Passos Porto- Jutahy Magalhães- Hugo Ramos- Nel
son Carneiro- Roberto Saturnino -Itamar Franco- Murilo Ba
darô- Tancredo Neves- Amaral Furlan- Frunéo Montara
Benedito Canelas- Vicente Vuolo- Pedro Pedrossian- Affonso 
C amargo- Josi: Richa- Juison Barreto- Lena ir Vurgas- Pedro 
Simon. 

O SR. !'RESIDENTE (Luiz Viana)- Está finda a hora do Ex
pediente. 

Passa-se à 

Item I: 

ORDEM DO DIA 

PROJETO DE LEI DO SENADO N• 92, DE 1979 
(Muti:ria em regime de urgência) 

Discussào, em primeiro turno, do Projeto de Lei do Se
nado n• 92, de 1979, do Senador Mendes Canale, que modi· 
lica disposições da Lei n• 5.682, de 21 de julho de 1971 (Lei 
Orgünica dos Partidos Politicos), alternda pela Lei n' 6.217, 
de 30 de junho de 1975, 

(Dependendo de parecer da Comissào de Constituiçào 
c Justiça.) 

Sobre a mc:sa o purecer da Comissão de ConstituiçUo c Justiça 
que v~ti ser lido pelo Sr. IY-Sccrctúrio. 
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E lido o .\'t'guintt• 

PARECER N• 191, DE 1979 

D11 Comissão de Con~tituiciio c Justicu. sobre o Projeto 
do Loi do Senado n' 92, de 1979, que modifica disposiçi•es da 
Lei n' 5.6K2, de! I de julho de 1971 ( Loi Orgânica dos Parti
dos Políticos), da Loi n• 6.21'7, de 30 de junho de 1975. 

Relator: Senador Aderhal Jurema 

Do autoria do eminente Senador Mendes Canal<, o projeto sob 
ex,11ne modifica as disposições da Lei Orgânica dos Partidos Políti
cos, prorrogando por seis meses o período dentro do qual os partidos 
pol[ticos poderàu r-::~1lizar suas convenções municipais, regionais c 
nacionais. 

O artigo 2H da Lei n' 5.6H2, de 21 de julho, com as modificações 
introd11zidas pela Lei n• 6.217, de 30 de junho de 1975, dispõe, in
l't•rhis: 

"Art. 28. As Convenções Municipais, Reg;,. .• c 
Nacionais, para a eleição dos Diretórios Municipais, Ke
gionais c Nacionais dos Partidos Políticos, realizar-sc-ão, 
respectivamente, no segundo domingo de julho, no quarto 
domingo de agosto c no terceiro domingo de setembro dos 
anos de unidade final ímpar," 

Como se verifica, com a prorrogaçiio aludida, as Convenções 
Municipais, Regionais poderiio sor realizadas dentro do praza de seis 
mes!!s, atendidas as necessidades salientadas najustilicaçflo do proje
to. 

Conforme frisa o A lltor, -são inquestionávc:is as razões quere
comendam o adiamento das convenções p\Jrtidárias, não se justili· 
cando ademais, a iealizaçào simultânea de convenções em todo o 
pais, tornando compulsória para os partidos as datas fixadas em lei. 

Assim. a proposição visa, sobretudo, a permitir que cada ugre~ 
miução purtidáriu determine as datas puru suas convenções, uma Ida
das com as peculiaridades inerentes à esp~cic, obedecidas as dirctri
zcs estabelecidas em lei. 

Aduz ainda o Autor, u desnecessidudc de promover-se a reali
zação e gastos altíssimos, no momento cm que os quadros parti
dúrios cstiio sendo reformulados, no atendimento dos imperativos da 
presente hora. 

Cumpre salientar que a medida tem caráter transitório, apenas 
suspendendo, pura o ano cm curso, a eficácia do artigo 28 da Lei Or
gânica dos Partidos Políticos, aplicados os dispositivos constantes do 
projeto, em face da justificação. 

Na esfera d~ competência d::stn Comissão, prevista no item 6 do 
art. 100 do Regimento Interno do Senado Federal, não encontramos 
nenhum óbice de natureza jurídico-constitucional. Reputamos opor
tuna a sua apro,·açào pela sua conveniência. 

·Saiu das Comissões, 16 de n.Jio de 1979,- Henrique de Lu Rue· 
que. Presidente- Adcrbal J urema, Relator- Almir Pinto- Lázaro 
Durbozu, vencido - Hclvidlo Nunes - Leite Chaves, vencido -
Hugo Ramos, vencido - Bernardino Viana - Murilo Buduró -
Aloysio Chuns - Nelson Curneiro, vencido. 

VOTO EM SEI'tiRADO, VENCIDO, DO 
SR. SENADOR PAULO BROSSARD 

O Projeto de Lei doSenado n• 92, de 1979, objetiva a prorro· 
gaçüo por seis meses das convenções purtidúrias, c, por via de consc· 
<Jllência, do mandato dos órgãos diretivos partidários, aliás, jú pro r· 
rogados por lei de 1977. 

Data vênk1, nenhuma razl10, jurídica ou política, aconselha u 
rncdida, que pode servir apenas para manobras inconfcssúvcb de 
grupos interessados cm sobreviver ii rcvcliu dos próprios partidm. 

O que o torna ainda menos aconselhúvcl é o !'ato, que ningu~m 
ip,nora, de ser a medida proposta a primeira u ser adotadu pela maio· 
ria no sentido de procrastinar eleições, com a subseqUente prorro· 
~wçl10 de mandatos municipais. 

J:'1 agora é público que se cuida de desorganizar o quadro purti· 
dúrio, catorze anos depois do ato que extinguiu os partidos, os quais, 
fazia \'intc anos, penosamente desempenhavam suas atribuições. 

Os partidos foram extintos então não por que tivessem c;uên
das, nws porqw:, é notório, os dois maiorcsj:'! possuíam 1.:andid.:1tos 
ii Presidimein da República. Para elidir os candidatos, nno houve es
crúpulo cm apagar vinte anos da vida partidária, suprimindo os par
tidos jú vintcnários e que começavam a cnrijecer-sc c delinir-sc. 

Depois, foi o que se sabe. Agora, decorridos quinze anos, cuida
se de repetir o expediente malsinado no melhor estilo da bnixn politi
cn que corrompeu a primeira República, comprometeu a segunda, 
subverteu a terceira e chegou a isto que nUo sei que nome se deva dar. 

Enquanto numerosos projetas morrem nos arquivos por falta de 
parecer. este teve o privilégio de encontrar relator solicito e regime de 
urgência requerido no mesmo dia em que o pedido de vistas foi for
mulado. 

Voto pela rcjeiçüo do projeto dada sua manifesta inconvcnit:n-
cia. 

Sala das Comissões, 16 de maio de 1979.- Paulo Brossard. 

O SR, PRESIDENTE (Alexandre Costa) - O parecer da Co
missão de Constituição e Justiça conclui favoravelmente ao projeto, 
com voto vencido, cm separado, do Sr. Paulo Brossurd. 

Completada a instrução da matéria, passa·sc ü sua apreciação 
Sobre a mesa emenda que vai ser lida pelo Sr. 1•-Secretúrio. 

[; lida a segui11te 

EMENDA N• I (de plenário) 

Ao Projeto de Lei do Senado n• 92, de 1979. 

O Congresso Nacional decreta: 

Art. 1'·1 Acrescente-se o seguinte parágrafo único ao artigo 28 
da Lei n• 5.682, de 21 de julho de 1971, com as alterações constantes 
da Lei n• 6.217, de 30 de junho de 1975: 

"Art. 28. 
* JY. Os prazos previstos neste urtigo poderão ser 

prorrogados ati: 3 (três) meses por decisão do Dirctório Nn
cionul, cuso cm que as Comissões Executivas, responderão 
pela dircçiio dos respectivos órgiios partidários ati: u posse 
dos seus novos mt.mbros." 

J ustlficoçiio 

I nicinlmentc justifica-se a emenda por questão de técnica legisla
tiva, Não hú como se editar uma lei autónoma quando se deve alterar 
a rcdaçào da Lei Orgânica dos Partidos, formando-se norma perma
nente, não casuística. 

Qunnto ao mérito deve-se observar que a aprovação de um pro· 
jeto coercitivo com os votos da maioria purlamentar significa uma 
ingerência da ARENA sobre os destinos do MDB, o que, evidente
mente, seria inadmissível. 

Além do mais, reforçando a fundamentaçt1o da presente Emen
da, compete no Diretório Nacional truçar a sua dirctr,iz politica c 
parlamentar, bem como opinar sobre matéria de relevante interesse 
nacional c de convcniênciu ~1os ohjctivos do Purtirlo. 

Sala das Sessões, 16 de maio de 1979.- ltumur Fruncn. 

O SR. I'RESIJJENTE (Nilo Coelho)- Em discusstw o projeto 
c :1 cmctH.Ja, cm primeiro turno. 

Te111 a palavra o nobre Senador Pedro Simon. 



Muln de 1971} DIÁRIO DO CONGRESSO NACJONAL(Seçio III Qulnha-rclrM 17 IKJJ 

O SR. PEDRO SIMON (MDB- RS. Som revisão do orador.) 
- Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

A bancada do M DB, na hora cm que rejeitou o pedido de urgén
cia, retirando-se de plenário, deixou clara a sua posição. O M DB está 
totalmente contrário à aprovação desse projeto; não entende, não 
compreende absolutamente o seu significado. 

Ao mesmo tempo em que os atuais dirctórios partidários já fo
ram prorrogados por dois anos -eis que deveríamos ter convenções 
municipais, estaduais e federais cm 1977- já lá foram prorrogados, 
com um tremendo prejuízo, com um tremendo desgaste para a classe 
política, uma vez que a valorização da classe política decorre da sub
missão, de prazo em prazo, de ano em ano, de acordo com a lei, ao 
veredicto popular. 

Agora, é a Nação surpreendida com esse novo projeto, ao qual, 
enquanto o Presidente Nacional da ARENA afirmava pelos jornais 
que era categoricamente contrário a esse projeto, que ele era catego
ricamente contrário à prorrogação dos mandatos partidários, a sua 
bancada, não só atravês de um seu Senador, apresentava o projeto. 
Até ai de iniciativa particular de um Senador, mas a bancada da 
ARENA determinava o regime de urgência para que essa urgência 
fosse aprovada e o projeto aprovado pela ARENA. 

A partir do momento em que a ARENA aprovou a urgência
c já se sente e já se nota, e a Imprensa já publica, que a ARENA ha
verá de aprovar esse projeto, -é de se perguntar onde fica a palavra 
do Presidente da ARENA, onde fica a sua posição contrária à apro· 
vação desse projeto? 

Diz-se que se deve aprovar este projeto, porque é prejudicial aos 
partidos políticos que as convenções municipais sejam feitas todas no 
mesmo dia, cm todo o Pais, que é mais interessante que elas sejam 
feitas de acordo com os interesses de cada município, sob a coorde
nação do diretório regional. 

E interessante que exatamente quando se fez a Lei Orgiinica dos 
Partidos, na minha opinião uma lei altamente positiva, se teve o 
espírito exatamcnte o contrário àquele que ~stá nesse projeto. O 
espírito era dar uma coordenação, dar uma unanimidade, dar um 
sentido único às organizações dos din:tórios municipais, para que, 
num determinado dia, em todos os municípios do Brasil, os dire· 
tórios municipais fossem organizados. Esse foi o sentido, esse foi o 
espírito através do qual, por unanimidade, foi :!provado o dispositi· 
vo através do qual temos hoje uma organização partidária, na minha 
opinião, perfeita. 

Os diretórios municipais se organizam em determinado dia, no 
segundo domingo do mês de julho. Os.diretórios regionai~ se organi
zam em dia determinado, no mesmo dta para todo o Brastl. E não se 
diga, inclusive na argumentação do ilustre Senador, de que a simulta: 
neidade é o fato r determinante do projeto, porque na verdade se a let 
atual diz que as convenções municipais deve~ ser organizada.s no dia 
8 de julho, que é 0 segundo domingo, não prOibe •. nilo determma, não 
impede que naqueles municípios onde ela não f01 orgamzada, n.o dm 
8 de julho, no segundo domingo de julho, não possa s~r rea.hzada 
posteriormente, em data a posteriori dete:min.nda pelo D~retóno R~
gional. Estabelecido que a convenção sena fetta em todos os mumct· 
pios, alguns, e isso acontece em qualquer Estado, algu~s, como no 
meu Partido no Rio Grande do Sul, nào conseguem reahzar naquele 
determinado dia. O diretório regional pode nomear uma comissào 
provisória, e está dentro de 60 dias, pode realizar, a posteriori, a con
venção municipal. 

Agora, o que se vi: nesse projeto é a humilhação às direçiles pur
tidúrius. O que se vê nesse: projeto é destituir de autoridude.~s.mun
datos dos dirigentes partidários, jú com uma prorrogação btontca de 
dois unos, dudu através da votação du prorrogação cm 1977. Agora, 
através de uma nova prorroguçào, fuzcrn com que os dirigentes parli· 
dúrios percam toda n autoridade, percam todo o poder, percam toda 
a rcspcitahilidadc, porque eles absolutamente jú nào estão no exerd
cio dos seus mandatos porque os li\iados a um Pnrtido assim dese-

jam, eles estão no exercício dos seus mandatos única e exclusivamen
te por um ato de força da Maioria nesta Casa. 

Agora, ntlo há dúvida que aqui sente-se e nota-se que este ê o 
primeiro projeto do "pacote" que o Governo está a anunciar à 
Nação, de medidas que virào, a nível de alteração do quadro da real i· 
dade brasileira. Vão prorrogar dentro de breves dias os mandatos 
dos dirctórios partidários, vão prorrogar os mandatos dos vereado
res c dos prefeitos, vão derrotar a Emenda Montara. Diz o Governo 
que vai apresentar uma emenda sobre eleição direta para o Governo 
dos Estados. Nilo será a primeira. Em 1966, quando se nomeou os 
governadores pelas pseudo eleições indiretas, se disse que seria só 
nesse ano; em 1970, foram nomeados de novo; em 1974, de novo e, 
em 1978, de novo. 

Digo a V. Ex•s que a prorrogação dos mandatos dos prefeitos, 
ainda que venha num "pacote" para ludibriar a opinião pública as 
eleições di retas para governador, às vésperas do pleito de 1982 tere
mos novas eleições indiretas como em 1966, como em 1970, como em 
1974 e como em 1978. Esse é o objetivo, esse i: o sentido de um ca
suismo que chega às raias do absurdo. 

Diz-se que se fez uma revolução. Feita a revolução, o Governo 
do Presidente Castello Branco organizou uma lei partidária, na mi
nha opinião, ótima e perfeita. A Lei Orgânica dos Partidos Políticos 
terminando com a organização partidária feita a nível contrário à 
presença da Justiça Eleitoral, garantindo o direito das minorias que 
alcançassem 20% numa convenção, determinando a presença da Jus
tiça Eleitoral, a sua fiscalização, permitindo recurso à Justiça àqueles 
que se julgassem prejudicados, a lei tinha um espírito, realmente, de 
dar um conteúdo de seriedade à organização partidária. O que se no
ta, aqui, nesse projeto, das noticias que andam pela Imprensa da ex
Unção de partidos e tudo o mais, é um desejo de transformar o regi
me partidário deste Pais, num regime anárquico, num regime real
mente que busca, nada mais e nada menos, do que o desprestigio da 
classe politica brasileira. 

Aliás, diga-se de passagem, projeto como este, manchete como 
esta, faz com que em cada Estado as lideranças politicas. e~tejam na 
preocupação de saber "sai convenção no dia 8 ou não sat? E prorro
gado ou não é'?" Notícias como a da direção da ARENA, a dizer que 
a extinção dos partidos está para ser decretada, e poderá ser de~reta· 
da, além do objetivo anárquico de se instituir neste Pais, a mim tem 
um outro muito importante: i: que enquanto a classe politica está a 
discutir esse tipo de matéria, os outros assuntos, o escândalo da com
pra da Light, o problema da miséria do povo brasileiro, o problema 
da falta de uma politica económica a ser apresentada por este Gover
no, os "milagres" que o Dr. Delfim jurava apresentar para a agricul
tura onde ele encheria as panelas; para esses assuntos nós não temos 
tempo, a Imprensa não tem espaço, porque n imprensa, porque nós, 
porque a classe politica estii só discutindo esse tipo de matéria e i: 
esse tipo de matéria que o Governo quer que se discuta, para que não 
se possa, realmente, através deu:· " Jecisilo definitiva e objetiva, ten
do tranqUilidade na Casa politica. c;,cutir todos os demais assuntos. 

Por isso, Sr. Presidente, eu, como Presidente de um Partido a 
nível de Estado do Rio Grande do Sul, quero protestar. Nilo me sin
to com autoridade de prorrogar o meu mandato de Presidente do 
Diretôrio Regional e me parece que ninguém aqui tem autoridade de 
me impor que eu seja obrigado a aceitar. Poderão dizer: "Se não 
quer, renuncie", mas o povo do Rio Grande do Sul, os homens do 
MDB, desejam, eles próprios, escolher os seus dirigents •. Se a ARE
NA quer prorrogar, que prorrogue os seus mandatos; se a ARENA 
quer extinguir, que extingua o seu Partido, mas isto jú se chama "a 
ditadura da Maioria", que pode fazer, pode dizer o quer scrú uma lei 
legal, mas mesmo sendo legal nào é legítima porque não é moral. 

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

O Sr. Lclic Chn•cs (M DB- PR)- Sr. Presidente, peço a pala-
vra. 
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O SR. !'RESIDENTE (Alexandre Costa)- Concedo a palavno 
Wl nobre Senador Leite Chaves. 

O SR. LEITE CHAVES PRONUNCIA DISCURSO 
QUE, ENTREGUE ;1 REVISÃO DO ORADOR, SER,i 
f>UBL/C,fDO POSTERIORMENTE. 

O Sr. Aloysio Chaves (ARENA- PA)- Sr. Presidente, peço a 
palavra. 

O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa)- Concedo a palavra 
ao nobre Senador Aloysio Chaves. 

O SR. ALOYSIO CHAVES (ARENA- PA. Para discutir o 
projeto.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

Creio que o exame preliminar desta matéria, que estamos fazcn· 
do hoje, c que será renovado neste Senado, cm face da emenda apre· 
sL:ntada. deve conduzir·nos, primeiro, a ordenar as idéias para evitar 
que intenções retas sejam aqui desvirtuadas. 

Em primeiro lugar, ouvi agora, neste Plenário- c, hoje, naCo
m'issào dc Constituição e Justiça tive de versar essa matéria-, argu· 
menta de ordem jurídica, que está sendo suscitado com relação a esta 
Emenda Cana)c, e não pode prosperar; tal argumento foi apresenta
do cm condições que não se ajustam à matéria que está sendo objcto 
de debates nesta Casa. 

Fala-se que não se pode prorrogar mandato sem consultar o 
mandante, e sem se saber, também, se o mandatário está de acordo 
com essa alteração, como se a emenda pretendesse, aqui, prorrogar 
mandato do Vereador, Deputado estadual, Senador ou Governador. 
Absolutamente, O mandante, neste caso, é o Partido politico; é a 
ARENA ou o MOB, que, através de sua Convenção, escolhe os seus 
correligionários para o exercício de determinadas funções nos Dirc
tórios Municipal, Estadual ou Nacional. 

Esse é um assunto que será resolvido pela ARENA, como si:-lo
á, também, pelo MOB, de acordo com os seus interesses. 

Ora, se o Partido i:, realmente, o mandante, ele tem qualidade 
legitima para tomar a iniciativa de uma lei como esta, c estabelecer 
uma prorrogação que, como irei demonstrar, não prejudica, absolu
tamente, os interesses do MOB,já que não prejudica, igualmente, os 
da ARENA. Esse, o primeiro ponto, que me parece totalmente cris
talino. 

O Sr. Pedro Simon (MOB- RS)- Permite-me V. Ex•? 

O SR. ALOYSIO CHAVES (ARENA- PA)- Pois não, Se
nador. 

O Sr. Pedro Simon (MDB- RS)- O MDB pode realizar Con
venção Municipal no dia 8 de julho? 

O SR. ALOYSIO CHAVES (ARENA- PA)- Responderei 
já a V. Ex• 

O Sr. Pedro Simon (M OB - RS) - Fico aguardando. 

O SR. ALOYSIO CHAVES (ARENA- PA)- O segundo 
ponto ó que a emenda, como prevaleceu hoje, na Comissão de Cons
tituição eJustiça, estabelece que os prazos a que se refere o art. 28 da 
Lei n• 5.682, de 21-7-71, com us modificações constantes do art. I• 
da Lei n• 6.217, do 30 de junho de 1975, ficam prorrogados pelo 
período de 6 meses, dentro do qual os partidos políticos poderão rea
lizar suas Convenções Municipais, Estaduais e Nacional (responden· 
do, portanto, à indagação de V, Ex•) ... 

O Sr. l'edro Simon (MOB- RS) - Nilo, Senador. 

O SR. ALOYSIO CHAVES (ARENA- PA)- ... dentro do 
qu:d poderão ser realizadas. Então, dentro desse prazo de 6 meses, o 
M 08, através do seu Oirctório Regional c das áreas municipais, po
dcrú. cm cada Estado, processar as eleições nu dutu c no momento 
(\UC lhe parecer çonvcnicntc. A redução é ubsolutamcntc clara, c 
m1<la impede que o M 011 assim proceda. 

O Sr. Pedro Simon (M OB- RS)- Permito V. Ex• um aparte'! 

O SR. ALOYSIO CHAVES (ARENA- PA)- Pois não, 

O Sr. Pedro Simon (MOB- RS)- Procuramos diversos juris-
tas, talvez não tão brilhantes quanto V. Ex•, porque a dúvida é exa
tamcnte esta: as Convenções suo prorrogadas por 6 meses; os manda
tos dos convencionais encerram à meia noite do dia 8 de julho. En
tão, a H de julho, à meia noite, encerram-se os mandatos dos aluais 
dirctórios municipais. São prorrogados por 6 meses; a prorrogação 
começa a zer~ hora do dia nove. Por essa legislação, nobre Senador, 
é possível realizar no dia 8? 

O SR. ALOYSIO CHAVES (ARENA- PA)- No dia 9, Ex• 
Encerra-se o furo a zero hora do dia 8. No dia seguinte, se V. Ex• 
quiser realizar eleição, poderá fazê-lo, porque o art. I• da emenda de
clara expressamente que no prazo de 6 meses os partidos poderão 
realizar suas Convenções Municipais, Estaduais c Nacional. 

O Sr. Pedro Simon (M DB - RS) - E pode-se realizá-la no 
dia 8'! -

O SR. ALOYSIO CHAVES (ARENA- PA)- Pode, Sena
dor: no dia 8 termina o prazo, e a partir desse momento, dentro do 
prazo da prorrogação, como está redigida a emenda, essas eleições 
poderão ser convocadas no âmbito municipal, estadual ou 'federal, a 
qualquer momento, pelo partido. 

O Sr. Pedro Simon MOB- RS)- O calendário eleitoral feito 
pelo Superior Tribunal Eleitoral do País marcou as eleições munici
pais pura o dia 8. 

O SR. ALOYSIO CHAVES (ARENA- PA)- Nobre Sena
dor, o calendário será alterado, se prevalecer essa emenda. 

O Sr. Pedro Simon (MOB- RS)- Quer dizer que não pode 
ser no dia 8, na opinião de V. Ex•? 

O SR. ALOYSIO CHAVES (ARENA- PA)- Se prevalecer 
a emenda, pode ser no dia 9 de junho, no dia 10 ... c, a partir dai, ati: 
o fim do nosso prazo. 

O Sr. Pedro Simon (MDB- RS)- V. Ex• está enganado, nem 
9 nem 10 ... 

O SR. ALOYSIO CHAVES (ARENA - PA)- O calendário 
será estabelecido pelo Tribunal Eleitoral, se prevalecer esta emenda 
como nova lei. 

O Sr. Lázaro Biuboza (M DB - GO) - Permite V, Ex• um 
aparte'! (Assentimento do orador.) Eminente Senador Aloysio Cha· 
vcs, jurista que i:, V. Ex• não estranha que aqui a oração principal 
"ficam prorrogados pelo prazo de 6 meses" esteja numa colocação 
subordinada a uma oração secundária? 

O SR. ALOYSIO CHAVES (ARENA - PA) - Nào ... 

O Sr. Lázaro Barboza (MDB- GO)- Pergunto a V. Ex• se o 
TSE, ao regulamentar esta lei, ao baixar uma resoluçào com base ne
la, qual a interpretaçào que ele irá construir? 

O SR. ALOYSIO CHAVES (ARENA- PA)- Não dou a in
terpretação do TSE, mas dou a minha ... 

O Sr. Lúzaro Barboza (M DB- GO)- Infelizmente, eminente 
Senador ... 

O SR. ALOYSIO CHAVES (ARENA- PA)- Se fosse intcr
pn:tar a lei como Juiz ... 

O Sr. Lúzaro Burhoza (MOB- GO) - lnfcli1.mc~tc ... 

O SI!. ALOYSIO CliA VES (ARENA- PA)- lnl'cliznJCnte, 
nfao, porque V. Ex• n1\o pode utrihuir~me competência que é privatl· 
va do Trihunal Eleitoral ... 
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O Sr. l.ázurn Burhnzu (M DB- GO)- V. Ex• nito deixou con· 
duir o meu raciocínio. I nfelizmentc, nfto caberú a V. Ex• interpretá
la. 

O SR. ALOYSIO CHAVES (ARENA- PA)- Mas, a lei é 
c\;mt, na minha opinião. Eu entendo que não há nenhum obstáculo a 
que ~~s convenções possam rcalizur-~c dentro do prazo que estti esta
belecido. 

O Sr. Lázuro Darboza (M DB- GO)- V. Ex• raz uma afirma· 
tiva muito importante. Que a partir do dia e. qualquer dia; é claro 
que nito pode ser no dia 9, no dia 10. 

O Sr. Pedro Simon (MDB- RS)- V. Ex• está equivocado, 
por4ue a lei ainda não está sendo alterada. Diz que tem que ser num 
doming", mas poderia ser no dia 15. Eu pergunto a V. Ex•: eu posso 
marcar. no Rio Grande do Sul, as convenções para o dia 15, sem es· 
perar o novo calendário do Tribunal Superior Eleitoral? 

O .;R, ALOYSIO CHAVES (ARENA- PA)- Se V. Ex• ti
ver essa dúvida, já que eu não posso interpretar a lei pelo Tribunal 
Superi<• Eleitoral, V. Ex• sabe que uma das competências atribuídas 
a essa Alta Corte de Justiça Federal i: a de responder consultas dos 
partido; políticos. Então, saindo a lei, V. Ex•, como Presidente ilus· 
tre do Diretório Regional do MDB, no Rio Grande do Sul, poddor· 
mular a consulta, e ela será elucidada imediatamente pelo órgão 
competente do Poder Judiciário. 

Mas, prosseguindo, Sr. Presidente ... 

O Sr. Pedro Simon (M DB- RS)- O M DB do Rio Grande do 
Sul ma;;jou imprimir toda a legislação de coordenação, todas as ins· 
truçllt:s. V. Ex•, que é um dirigente partidário, sabe disso, éaltamen· 
te complexa; correta, mas complexa. Mandou imprimir milhares de 
livretos com essas instruções, e espalhou-os por todo o Estado. Será 
que o Senador Mendes Canale previu alguma possibilidade de o Di
retório obter o ressarcimento de alguma rorma desse gasto que ele já 
rcz'? 

O SR. ALOYSIO CHAVES (ARENA- PA)- Isto< um 
problema que V. Ex• vai enrrentar ... 

O Sr. Pedro Simon (MDB - RS)- A h! Muito obrigado. 

O SR. ALOYSIO CHAVES (ARENA- PA)- ... porque re
sulta do rato de haver o Diretório do Rio Grande do Sul, com anteci
paçitG, mandado imprimir esses [olhetos que pderão ficar supera
dos, sem utilidade. Mas, como V. Ex• se rerere ao Senador Mendes 
Canale, creio que ele responderá a V. Ex•, como eu o ruria. Eviden
temente que novas instruções devem ser expedidas, se prevalecer a 
emenda que ele apresentou ao Senado. 

Mas, Sr. Presidente, há um outro ponto que merece reparo ime
diato. Creio que precisamos arastar certos rantasmus que estão ron
dando c~te ambiente, preocupando, sem justa razão, os ilustres 
membros da Oposição. 

O Sr. Pedro Simon (MDB - RS)- Dá licença? 

O Sr. Lázaro B;rboza MDB- GO)- Fantasmas que rondam 
o País, Ex• ... 

O SR. ALOYSIO CHAVES (ARENA- PA)- Está se procu
rando, aqui, criar a impressão de que certos temas nüo podem ser de
batidos nesta Casa, porque sobre eles se argUi logo uma suspeiçüo, 
insinuando que é um mero ardil, que é um expediente de que se está 
utilizando u Maioria para lograr objetivo dissimulado, oculto, que 
visariu tt impedir eleições, que visaria u cstnbelecc:r o arbítrio e que vi
saria a impedir a abertura democrática que se raz neste País. 

O Sr. Pedro Simon (M DB- RS) - Fico satbreito. 

O SR. ,\I.OYSIO CHAVES (ARENA- PA)- Então, fique 
n1~lis satisl'cito com o que vou lhe dizer. Oru, Ex•, é da competência 

desta Casa -o ola não pode abdicar disto- discutir aqui os grandes 
a!'lsuntos polilicos; este é o forum para as discussões políticas, dos te· 
mas políticos da mais alta importánciu, colocados perante o Con
gresso ou perante a Nação. Temos que discutir uma nova lei de orga
nização partidária para complementar o dispositivo constitucional. 
Isso torá que ser feito, não como uma manobra da ARENA, nào 
como um expediente da Maioria, mas como uma etapa neccssitria e 
improscindivc\ para u complementação dessa rerorma constitucional. 
Dizer que vamos discutir esse tema, Ex•, creio que não implica em se 
tirar ilação de que nós vamos extinguir partidos, vamos modificar 
partidos, ou vamos tomar outras decisões. 

O Sr. Pedro Simon (M DB- RS)- Ê importante u alírmutiva 
de V. Ex• 

O SR. ALOYSIO CHAVES (ARENA- PA)- Nós vamos 
examinar todas as hipóteses. 

O Sr. Pedro Simon (MDB- RS) -Quer dizer que a noticia de 
extinção de partidos i: fantasma, não i: verdade. A noticia de prorro
gação de mandatos de Prereitos e Vereadores i: [antasma. 

O SR. ALOYSIO CHAVES (ARENA- PA) - Não. V. Ex• 
ouça o que eu digo ati: o fim: esse expediente de utilizar uma palavra 
e pinçar duas expressões para tentar uma construção direrente e im
pressionar o público, não deve prevalecer aqui. 

Ouça o que digo ati: o fim. 
Nós vamos examinar. Acho que dentro da ARENA há dúvidas 

a esse respeito; acho que há divisões também, pelo que ouço e pelo 
que leio, dentro do Partido de V. Ex• 

Através de amplo debate há de chegar-se, pois, a um projeto de 
lei. Mas esse projeto de lei- e isso i: importante ressaltar- a Opo
sição deve realmente destacar - há de ser debatido e aprovado pelo 
Congresso Nacional. Portanto, por votação no Senado e na Cámara, 
através da via Parlamentar, porque o nobre Senador Leite Chaves 
declarou que ... 

O Sr. Marcos Freire (M DB- PE)- Fora disto jú i: golpe de 
estudo, Ex•! 

O SR. ALOYSIO CHAVES (ARENA- PA)- ... o Parlamen
to i: o único poder constituído pela vontade do povo. Então, esse Par· 
lamento i: a Casa, i: o forom, i: o local apropriado para o debate des
sas questões políticas de transcendental importáncia e, no caso em 
exame, de caráter complementar à Constituição. 

O Sr. Pedro Simon (MDB- RS)- V. Ex• permhe? 

O SR. ALOYSIO CHAVES (ARENA- PA)- Pois não. 

O Sr. Pedro Simon (MDB- RS)- Mas não i: bem assim. V. 
Ex•, como eu, ramos eleitos pelo povo para representar o Estado de 
V. Ex•. o meu Estad·o, aqui, no Senado. V. Ex• recebeu mandato 
popular pat·a prorrogar mandato de Prefeitos e Vereadores? V. Ex• 
tem mandato popular para isso? 

O SR. ALOYSIO CHAVES (ARENA- PA)- Desempenha 
V. Ex• o seu mandato e eu desempenharei o meu, segundo os ditames 
de nossa consciência ... 

O Sr. Pedro Simon (M DB - RS) - Correto. 

O SR. ALOYSIO CHAVES (ARENA-PA)- ... mas, nu 
hora em que tivermos de votar sobre essa matéria, V. Ex• conhecerá 
o meu voto pessoal, colocado neste plenário e dentro do meu Par· 
tido ... 

O Sr. Pedro Simon (MDB- RS)- O que me preocupa i: esse 
"dentro do meu Partido". 

O SR. ALOYSIO CHAVES (ARENA- PA)- Agoru, rala-se 
cm voto distrital. Ouvi, hit poucos momentos, como se rossc um pe
cado mortal trazer-se uo debate desta Casa matêria de tào trunsccn· 



IK3b QulniA·relru 17 DIA RIO llO CONGRESSO !'<ACIO!'<AI. (Scçin III :\1ulo de 1979 

dental impor!ância, tão complexa e sobre a qual há uma grande di vi· 
são não só entre os Parlamentares- entre os Membros do Senado e 
da Câmara - como no seio da opinião pública nacional. 

O eminente Senador Gustavo Capanema- homem público que 
deixou um rastro luminoso neste País- proferiu discursos modela· 
res nesta Casa defendendo o voto distrital. Outras palavras não me· 
nos abalizadas aqui se fizeram ouvir, condenando ou fazendo res· 
trições ao voto distrital. 

A Fundação Getúlio Vargas abriu um longo e brilhante semi· 
nário sobre o problema do voto distrital. E o resultado constitui livro 
publicado sob a re<ponsabilídade de um grunde jurista, que é 
Themístocles Cavalcante. 

A imprensa debate o voto distrital, os estudantes debatem o 
voto distrital. O Senado não pode debater o voto distrital! Esta ma· 
téria não pode ser trazida para câ, porque se alguém a suscita su.ge 
logo a dúvida ou a colocação maliciosa de que isto é uma manob:a e 
um ardil da Maioria e do Governo para tentar atingir o MDB, quan· 
do esta matéria, que divide Ião profundamente as opiniões, jamais 
poderia transformar-se em lei senão através da aprovação do Parla
mento brasileiro. 

O Sr. Marcos Freire (MDB- PE)- V. Ex• me permite um 
~parte? 

O SR. ALOYSIO CHAVES (ARENA- PA)- Pois não, com 
muito prazer. 

O Sr. Marcos Freire (MDB - PE)- Essa dúvida, essa sus· 
peiçlio, V. Ex• há de convir, que tem suas razões de ser. O M DB, nes
ta Casa, tem assistido, tem sido testemunha de que as forças domi· 
nantes, neste País, tém usado e abusado de mudanças das regras do 
jogo, casuisticamente, para obter artificiosamente a sua Maioria. V. 
Ex• sabe disso. V. Ex•, ainda agora, que ninguém sabe se vai mudar 
de Partido. Nós já sabemos quando está ameaçando tempestade. 
Lembro-me bem que, quando o Senador Jarbas Passarinho relatou, 
por exemplo, a Lei Falcão, dizia-se: "lõ só para eleição municpal! 
Eleições gerais não, nós somos contra!" Dois anos depois, a Lei Fal· 
dlo era estendida às eleições gerais. Senadores havia que sabiam da 
vitória do MDB nas eleições gerais para o Senado. Criou-se a figura 
de Senador biônico. Enfim, haveria uma lista infinda a relacionar. 
Nós já respiramos no ar que esse projeto é a antecâmara da prorro· 
gação dos mandatos dos prefeitos e dos vereadores. Ninguém engana 
a respeito. 

O Sr. Pedro Simon (M DB - RS}- E para Governador tam
bém. 

O Sr. Marcos Freire (MDB- PE) -Isso é o preâmbulo do que 
vem depois. É preciso mudar as regras para que esta Maioria possa 
se dizer Maioria, porque se ela sentisse mesmo .que é Maioria ela de· 
volveria ao povo o poder Constituinte. Ela não permite eleições dire· 
tas para a Presidência da República, para os Governos dos Estados e 
nem para os Prefeitos das Capitais. Esta é a verdade; fora dai, só é 
sofisma. 

O SR. ALOYSIO CHAVES (ARENA- PA)- Sofismas já 
ouvi muito neste Plenário. E nas minhas palavras não se contém ne· 
nhum sofisma. Fique V. Ex• bem certo disso. Agora, o que V. Ex• 
precisa dizer, também, com u mesma ênfase c com o mesmo calor, é 
de que se no passado essas medidas podiam ser adoladas através de 
atas de exceção e do arbiirio, no momento não poderão ser, porque 
se restituiu ao Congresso Nacional, a sua plenitude, a sua compclên· 
cia para aprovar ou rejeitar projetas de lei. 

O Sr. Marcos Freire (MDB- PE)- Em 1967também tinha 
isso e veio o golpe de Estudo do AI-S. 

O SR. ALOYSIO CHAVES (ARENA- PA}- Esse tipo de 
argumentos ni1o conduz a coisa alguma. 

O Sr. Marcos Freire (MDB- PE)- Lógico! É só o Governo 
que está mandando! Aliás ele é useiro e vezeiro em golpear as insti
tuições. O que aconteceu pode acontecer de novo. Qual é a garantia'! 
O uso do cachimbo faz a boca torta. 

O Sr. Pedro Simon (MDB- RS)- Os homens são os mesmos! 

O Sr. Marcos Freire (M DB- PE)- Esses homens têm golpea
do as instituições, reiteradamente. 

O SR. ALOYSIO CHAVES (ARENA- PA}- Sr. Presidente, 
peço u V. Ex• que me assegure a palavra. 

O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa. Fazendo soar a cam
painha.}- Nobre Senador Marcos Freire, peço a V. Ex• que apar
teie u pedido do orador. 

O SR. ALOYSIO CHAVES (ARENA- PA)- São argumen
tos, Sr. Presidente, Srs. Senadores, puramente emocionais. São jogo 
de palavras, nada mais. 

O Sr. Marcos Freire (M DB- PE)- Fruto da experiéncta poli· 
tica. 

O SR. ALOYSIO CHAVES (ARENA- PA)- Se nós apro· 
fundarmos o que se diz, aqui, a esse respeito não encontraremos ne
nhum núcleo consistente. São meras suposições. 

O Sr. Marcos Freire (M DB- PE)- Meu Deus! Fatos, fatos, e 
fatos! 

O Sr. Pedro Simon (M DB - RS) - A História está aí! 

O Sr. Lázaro Barboza (MDB- GO)- V. Ex• deve estar vi
vendo em outro país, em outro planeta, então. 

O SR. ALOYSIO CHAVES (ARENA- PA)- Esses argu
mentos não podem prevalecer porque afrontariam o bom senso c a 
realidade porque quando um argumento é destruído, invocam outro; 
se precedente mais recente não é bastante, vai-se recuando, nessa re
trospectiva histórica, para chegar, talvez, até a data da independên
cia política do Brasil. 

O Sr. Pedro Simon (M DB - RS) - Quinze de novembro do 
ano passado, Senador. 

O Sr. Marcos Freire (MDB- PE)- O pacote de abril foi re
cente. 

O SR. ALOYSIO CHAVES (ARENA- PA)- Realmente, é 
impossível manter uma argumentação lógica c consistente. Mas, o 
que declaro c tenho certeza que nenhum dos ilustres Senadores do 
MDB, em consciência, contestará, é que o local adequado o grande 
fórum para o debate dessas questões políticas, soja a respeito de voto 
distrital, seja a respeito de reformulação de leis partidárias, i: o Con
gresso brasileiro - Senado Federal e a Câmara dos Deputados. Por
tanto, atribuir pelo simples fato desses temas serem sugeridos ao exa
me dos Srs. Senadores e Deputados, segundo as intenções, intenções 
maquiuvélicas, intenções ardilosas para tentar atingir ou desagregar 
o Partido, creio que não tem consistência c não levará a nenhuma 
conclusão útil e satisfatória para o encaminhamento e o desfecho dos 
debates nesta Casa. 

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

O Sr. Humberto Lucena (M DB- PB)- Sr. Presidente, peço a 
palavra para discutir. 

O SR. PRESIDENTE (Alexandre Cosia)- Concedo' a palavra, 
pura discutir, ao nobre Senador Humberto Lucena. 

O SR. HUMBERTO LUCENA (M DB- PB. Para discutir.)
Sr. Presidente c Srs. Scnadore.<: 

Parece-me que este projeto é, um sinal dos tempos. Quem lé m 
jornais, diariamente, percebe a estratégia cm curso que, u esta altura, 
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indisculivelmente, tem, como objetivo primordial, ainda que algu
mas vozes se levantem para discordar, a extinção dos atuais Punidos 
políticos. 

Durante muito tempo, antes das eleições do ano passado, 
apregoava~sc amph.tmcnte que o Governo, temendo o triunfo dos 
candidatos do M DB nas urnas de 15 de novembro, tencionava baixar 
ato complementar à meia-noite daquela data, extinguindo a ARENA 
c o M DB, com vistas a possibilitar uma ampla reformulação parti~ 
Júria. Isto nilo ocorreu, Sr. Presidente, apesar de v:Jrios conselhos dc 
altos asst.:ssores ao St.:nhor Presidente da Repúblicu que talvez, no li~ 

nall1o seu mandato, não quisesse somar aquele retrocesso aosjú pm~ 
ticados ao longo do seu mandato. É bem verdade que ilquela altura, 
S. Ex• deveria ter algumas informações baseadas cm pesquisas dc 
opinião públic<.t quanto aos resultados eleitorais, que não poriam tão 
cm risco a sua Maioria no Congresso Nacional. 

No novo Governo que se instalou a 15 de março, deste ano, 
anunciaram~st.: novas reformas, visando promover a tão chamada 
<:tbcrtura politica. Mas o que se nota, o que se sente cm todas as pala~ 
vras e em todos os a tos do aluai Governo é, Sr. Presidente e Srs. Se
nadores, a preocupação com o futuro, com a possibilidade de, ama
nhã, o M DB, como partido de oposição, somando a nível federal, es
tadual e municipal, o desgaste do Governo, vir a ser Maioria. E en
tào, diante desse quadro, desse contexto, procura~se montar o novo 
esquema politico do Governo com o respaldo da ARENA. Para che
garmos à extinção dos Partidos, teria que haver um certo tumulto na 
vida politico-partidária do Pais. 

Daí, Sr. Presidente, as medidas que já estão em curso. Em pri
meiro lugar está o Projeto Mendes Canale visando à prorrogação dos 
mandatos dos atuais dirigente; partidários. 

Saliente-se que, na sua justificativa, S. Ex• esclarece: 

"Ademais, seria totalmente destituído de sentido 
promover-se a realização de eventos que exigem grande 
mobilização e gastos, quando todos estão com suas 
atenções voltadas para reorganização do quadro parti
dário, cuja reformulação virá atender aos imperativos da 
hora presente," 

Pelas próprias palavras do autor do projeto, nota-se que sua in
tenção clara, insofismável, é a de prorrogar os mandatos dos dirigen
tes partidários no âmbito municipal, estadual e federal, sem que nós, 
Legisladores, tenhamos competéncia para tal porque, afinal de con-

. tas, quem elege esses dirigentes são os convencionais, cada um na sua 
área. E somente eles é que reuniriam condições morais e politicas 
para decidir a respeito dessa matí:ria. 

O Sr. Pedro Simon (MDB- RS)- Permite V. Ex• um aparte? 

O SR. HUMBERTO LUCENA (M DB- PB)- Com prazer. 

O Sr. Pedro Simon (MDB- RS)- O que chama atenção,- e 
a Nação inteira não entene mais nada- é que o Presidente Nacional 
da ARENA veio à imprensa e afirmou ser taxativamente contra a 
prorrogação dos mandatos partidários. Numa atitude, .ali~s, muito 
elegante, porque S. Ex• estava dizendo que era contráno a prorr.a~ 
gaçi10 do seu mandato. Um Senador da ARENA apresenta o prOJe· 
to. E a ARENA vem, pede urgência c va1 aprovar o prOJeto. Mas que 
fórmula de decidir é essa que a ARENA tem'! O Senador Jarbas Pa~
sarinlw, Líder da ARENA, afirmou aqui que faz questuo de qu~ seJa 
apresentado o Projeto do Senador Franco M?ntoro ?u o Substi1Uil· 
vo do Deput:ldo da ARENA, porque a ARENA"" reJeitar um ou 
outro. E ambos instituem as ch:içõcs dirt.:tas. Estào no Programa da 
ARENA as elciçlu:s dirctus. t\ ARENA fez algumu reunirw de ban~ 
l.:'ad:ts'! A A RENA reuniu alguma convcnçfw para dccidir votar con
tr;~ seu Programo.!? Sinceramcntc niw dlt para cntctH.icr C.'ISC tipo de 
prol.:'cdimcnto da Bancaua a ARENA 

o SI!. m;I\111EI!TO LUCENA (~I DI!- I' I!)- N11hrc Scna
dnr Pedro Sinwn, talvt:/ a ARENA ni'u1 e•acja ti'lll nn (ill\'r..'rthl ((11\Hl 

proclama, como parece. Tanto assim, que o Governo toma suas deci~ 
sõcs, sem consultar previamente o. próprio Presidente da Agremiação 
quc o apóia, no caso, o Senador José Sarncy. 

O Sr. Pedro Simon (M DB- RS) - Desculpe minha insistên
cia, nobre Senador Humberto Lucena, mas repare V. Ex• Falou~se 
cm extinção de partidos. O Senador Sarney, Presidente da ARENA, 
diz tuxativamentc "t\ ARENA não será extinta", e inicia um plano 
de mobilização do Partido, leva toda a Liderança da ARENA c ini· 
<.:ia, cm Santa Catarina c Florianópolis. através de um simpósio, a 
nova ativiuadc da ARENA. Pouco depois, ele, o Presidente Nacional 
da ARENA- c o Senador Jarbas Passarinho afirmou que jamais se 
daria ao Presidente da ARENA a missão de ser síndico de uma mas
"' falida- é chamado ao Gabinete do Ministro Petrônio Portclla, o 
sai de lú como articulador da extinção do seu próprio Partido. 

O SR. HUMBERTO LUCENA (MDB- PB)- É verdade, 
nobre Senador Pedro Simon. Tencionava, no curso do meu discurso, 
referir-me a este ponto qut.: me parece graví~simo.' pois revela, j~sta~ 
mente, aquilo que eu dizia: a total falta de smtoma entre o Pres1den· 
te da ARENA e o Chefe do Governo, nesta hora em que tanto se fala 
em reformulação politico-partidária. 

Mais adiante teremos, sem dúvida alguma, o projeto que propo
rá ao Congresso Nacional, através de Emenda Constitucional, a 
prorrogação dos mandatos eletivos dos Srs. Prefeitos e dos Srs. Ve
readores 

Continuará, assim, o plano de ação do Governo, no sentido de 
tumultuar a vida partidária para que se possa então diluir as forças 
políticas de oposição que hoje se acham reunidas sob a é~ide. do Mo· 
vimcnto Democrático Brasileiro, demonstrando-se de publico o te· 
mor acentuado do oficialismo de que nossas forças aumontem e que, 
com o crescimento de nossas Bancadas, no Congresso, a cada pleito, 
terminemos sendo, dentro de pouco tempo, no País, a Maioria, com 
condições do ascender aos postos mais altos da República, dos Esta· 
dos e dos Municípios. 

O Sr. Pedro Simon (M DB- RS)- E o que i: importante, Sena
dor embora o ilustre Senador pelo Pará diga que no momento opor
tun~ decidirá pela sua consciência e pela decisão do seu Partido, a 
mim p<.~rccc que não é: um problema de consciência; a ~i~ par.ece 
que fomos eleitos, c a Constituição estabelece os nossos dtrettos e as 
nossas obrigações: não há nenhum artigo, na Constituição, que pre· 
veja, entre os direitos, entre as atribuições do Senador, prorrogar 
mandato de Vereador e mandato de Prefeito. Não temos mandato 
popular para dar mais dois anos de presente para um Vereador ou 
para um Prefeito. Vamos usurpar o mandato popular que recebe
mos, porque o povo não nos mandou aqui para prorrogar mandatos 
de ningui:m. 

O SR. HUMBERTO LUCENA (MDB- PB)- Muito grato a 
mais esta valiosa contribuição de V. Ex•. 

Então, Sr. Presidente, prorrogados os mandatos dos dirigentes 
partidários, prorrogados os mandatos eletivos municipais, mar~ 
chariamos inelutavelmente para a última !!tapa que seria segundo en~ 
trevistas concedidas pelo Sr. Ministro da Justiça, Sr. Pctrônio Por
tella c pelo Sr. Presidente da ARENA, Senador Jos~ Sarne)', cm ex: 
tinçilo dos partidos, atraví:s da introdução, no proJeto da nova Le1 
Orgúnica dos Partidos, de um dispositivo que declararia pura e sim· 
plcsmcntc: "si1o consideradas extintas as atuuis organizações parti~ 
Uúrias". E, inclusive:, cm um outro dispositivo, t.:stabelcccr~sc~i;.t dcs~ 
de j{1, que os Srs. Senndorcs c Deputados, elt!itos sob as lcgendas cx
tinta~. poderiam organiz:tr-~c atravi:s de blocos purlamt.:ntarcs, pura 
cfl.!ito de sua atuaç;'to parlamentar. 

o Sr. Alo1sío Cluncs (ARENA- I' A)- Senador Humberto 
Lul:cna. \'. 1:\; cnnccJc-mc um :1panc'! 

O SI!. llt:\IBEI!TO I.\ 1CENA (~IDil- l'lli- 1\"' ni1r1. 
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O Sr. Aloysio Chu•·cs (ARENA- l't\)- !'obre Senador, a 
Cunstituiçfw. indcpcnth:ntc da reforma recente, estabelecia o pluri· 
p;1rtidarismo. Com a reforma, m<~ntcve-sc esse principio. O prugra· 
rna do MDB defende o pluripartidarismo: o programa da t\RENA 
defende o pluripartid;Lrismo. Por que, enti1o, ind~go cu, esta matéria. 
QUC é indispcnsúvcl i1 cl<!bor:.tÇàO de uma \cj Complementar, nr10 pode 
ser discutida nesta C;1sa'? Pode ser debatida na imprensa c na tdevi
st'IO, m;1s por que, nesta Casa, passa a' ser um assunto maldito'! 

O SR. HUMBERTO LUCENA (MDB- PB) -Qual matéria'! 

O Sr. Aloysio Chaves (ARENA- PA)- A de reformulaç[IO 
do quadro partidúrio. 

O SR. HUMBERTO LUCENA (MDB- PB)- Mas, nobre 
Senúdor, cu nào estou me opondo a que discutamos cm tese, cm teo
ria, a rcforrnulaçüo do quadro partidário. Nós, do MDB, o que con· 
rcssamos sno as medidas casuisticas que visam, evidentemente, a con
figumr etapas de um processo de esvaziamento, para posterior ex· 
tinçüo dos atuais Partidos. Rcfcrimo·nos à prorrogaçüo dos manda· 
tos dos dirigentes partidúrios c ü proclamada prorrogaç[w dos man· 
datas cletivos municipais. 

O Sr. Pedro Simon (M DB- RS)- E à extinção dos Partidos. 

O Sr. Aloysio Chaves (ARENA- PA)- Mas, porque a discus· 
sUo desta matéria, que deve ser aberta, franca, tanto no 5mbito do 
MDB, como da ARENA, pressupõe, a priori, essa conclusão açoda· 
d;r, antecipando um julgamento, uma decisão que não foi, soquer, to· 
mada, mas, ao contrário, será si:mpre fruto de deliberaçüo do Con· 
grcsso. Acho, por isso, data •·enia, que a Oposição está !orçando oss;r 
conclusrw, antecipando este fato, para impedir que esta matéria seja 
objcto de exame livre pelo Congresso Nacional. 

O SR. HUMBERTO LUCENA (MDB- PB)- Mas, nobre 
Senador, isto está na lógica dos aContecimentos políticos nacionais. 
V, Ex•, que é um homem ilustre- foi Governador de Estado- per· 
ccberá que há um plano em marcha: tanto é assim que o nobre Sena~ 
dor Mendes Canalc, talvez, ao apresentar o seu projeto, nem de lon· 
ge tenha vislumbrado a importância que teria a sua proposição, no 
decorrer do tempo. Mas, eis que de repetente o Governo, através ... 

O Sr. Pedro Simon (M DB - RS) - Pede urgi:ncia. 

O SR. HUMBERTO LUCENA (MDB- PB)- ... de reuniões 
permanentes de sua alta Assessoria, de sua pequena Assessoria, no 
Palácio do Planalto, distingue, no Projeto Mendes Canale, um aspec· 
to fundamental, que deveria ser apoiado pela ARENA, visando con· 
seguir o objetivo final, que í: a extinção dos partidos. 

Então, o Líder da ARENA, o Líder do Governo, no Senado, pc· 
de, sem demora, urgência para uma matéria que poderia tramitar 
normalmente, nesta Casa do Congresso Nacional. 

O Sr. Pedro Simon (MDB- RS)- Repare V, Ex•: o Presidente 
Nacional da ARENA manifestou·se radicalmente contra a prorro
gaçlio. E faço a seguinte pergunta: houve reunião do Dirctório Na· 
cional da ARENA? A ARENA foi consultada'? Houve dccisüo da 
ARENA nesse sentido? Houve reunião da bancada da ARENA, no 
sentido de tomar posição favorável a este projeto? A ordem veio do 
Governo: c a ARENA, fiel à sua tradição: "Veio a ordem do Gover· 
no'' Veio. Votu-se a favor''. 

O SR. HUMBERTO LUCENA ( MDB- PB)- Pcrfeitamcn-
te. 

Foi o que ocorreu com o nobre Senador José Sarncy, Presidente 
da ARENA, por ocasiào de entrevistas a respeito desta extinção dos 
partidos. S. Ex•, que havia negado qualquer possibilidade nesse scn· 
tido, voltou a admiti-la como pelo menos uma dus ulternativas cm es
tudo, 1.h:pois de audiéncia com o Ministro da Justiça, o Sen:.tdor Pc
trúnio Portclla. 

Mas, Sr. Presidente, ao terminar estas palavras, cu desejo, :1in· 
da, l!olocar a minha estranheza diante do fato de o Governo ;1dmitir 
a extiru;~u dos partidos através de um simples dispositivo legal. 

1\ mim me part.:cc, Sr. Presidente, salvo melhor juízo, absoluta
mente injurídica esse procedimento, porque os partido~ políticos ~ào 
pessoas jurídicas de direito público, organizadas c registradas de 
acordo com a lei, na justiça eleitoral; têm os :~cus estatutos, nos quais 
cstfío incluídas as normus que disciplinam a sua própria dissoluçl'LO. 

Este é, pelo menos, o ponto de vista da Oposição, do Movimt.:n· 
to lJcmocrútico Brasileiro, que será aqui enfatizado amanhã cm dis· 
curso que rarú o Líder Paulo Brossard, para que, desde logo. o Go· 
vcrno fique ciente de que estaremos, aqui, na estacada, lutando te· 
nuzmcnte contra qualquer proposiçilo do Governo que vise a extin· 
guir, por lei, as utuais agremiuções partidárias. 

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

O Sr. Lázaro Barboza (M DB - GO) - Sr. Presidente, peço a 
palavra. 

O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa) - Com a palavra o 
nobre Senador Lázaro Barbo1.a. 

O SR. LÁZARO BARBOZA (MDB- GO. Para discutir. Sem 
revisão do orador.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

Há cxatamente dois unos, tinha eu já o privilégio de ocupar a tri· 
buna do Senado c, na ocasião, posicionar-me rigorosamente contra a 
prorrogaçüo dos mandatos dos dirigentes partidilrios. E nlio poderia 
supor que, dois anos decorridos, ainda nos encontrássemos mergu
lhados nos mesmos atalhos, nos mesmos casuismos que ao longo dos 
últimos quinze anos têm infelicitado o Pais. 

O projeto ora cm discussão, que visa a prorrogar mais um:.t vez 
as convenções partidárias, na realidade deve ser :malisado, nem tunto 
pelo seu ilngulo jurídico, mas, sobretudo, pelas suas colocações poli· 
ticas. Haja vista que ele esconde o mal disfarçado propósito de ser 
um passo a mais para ensejar outras prorrogações. Na esteira desse 
projeto virá fatalmente, pelo menos a tentativa do Governo de impor 
o voto distrital c virá, fatalmente, o sepultamento dt: quinta categoria 
para o maior partido do Ocidente, o partido que, na realidade, Sr. 
Presidente c Srs. Sen:.tdores, não tem encontmdo c não cstú cncon· 
trando na geografia do Congresso Nacional ou do Pais quem o de· 
fenda, por uma razão muito simples: é que percebeu o Governo c 
percebeu aqueles que o apoiam, que a Aliança Renovadora Nacio
nal, ao longo desse tempo todo acabou por tornar-se um partido in· 
viúve\. Um partido inviável na medida em que não se considera mais 
capaz de vencer eleições. E se considera incapaz p.tra vencer eleições 
cxatamcntc por que tem sido sustentáculo do casuismo, do arbitrio, 
da prcpoténcia c dos grandes males que nos infelicitam há tantos 
anos. 

Vejam, Sr. Presidente c Srs. Senadores, na realidade nrw tivesse 
t:xistido a Aliança Renovadora Nacional, se ela nr10 existisse, teria· 
mos chegado ü aprovação du Lei Fulc1to'! Du Lei Falcão que impós 
ao Pais inteiro a lei do silêncio? Da Lei Falcão ou Lei Facão que fez 
com qut: a Naçilo inteira não pudesse mais ouvir c ver a mens~tgcm 
dos seus líderes, não tivesse o Governo o apoio certo da facçr1o que o 
sustent:l sem ser Governo? Será, Sr. Presidente c Srs. Senadores, que 
teríamos chegar~ ... a tantos expedientes casuísticos? Será que a políti· 
ca econõmica ou financeira do Governo desastrosa, que vem margi· 
nalizando milhões e milhõ~ de brasileiros, um moddo cconômico 
voltado, f')rincipalmente, para o extt:rior, cm detrimento dos interes
ses mais legítimos do País, estaria ainda de pé, se não existisse um 
partido que vem sustentando o Governo hú tanto tempo sem ser go
verno'~ 

Scrú quc 1 se a Aliunça Renovadora N:1cional tivesse capacidade 
para reagir, tivesse aquclu autoridade que advém daquele:-. qUt: nunca 
transigiram com (l erro, c teria o Governou corugcm de ter impingi· 
do ao País o famigcra(.)o "Pacote de Abril'"! "P:u.:nte de Abril" que 
veio, indusivc, insultar nfHl apenas o Senado da Rcrúhilc:1, para aqui 



trazendo os Senadores indirctos, mas insuhar, sobretudo, a maioria 
dos Srs. Scn<Jdorcs indirctos, homens que detinham condições, cm 
seus Estados, de aqui permanecerem pelo voto do povo. Mas que, a 
partir do instante em que se vestiram com a cnmisa "bionicidadc", a· 
cabaram por perder, nas suas províncias, aquele lastro popular que 
detinham por longas folhas de legítimos serviços prestados. 

E agora, Sr. Presidente, Srs. Senudorcs, o projeto cm discussão. 
cm verdade, é o inicio da cavação da sepultura maior. E para poder 
scpuhar o maior partido do Ocidente, c esta frase, todos sabem, nf1o 
é minha, foi a frase com que se imortalizou o Sr. Francelina Pereira, 
c, quem sabe, até por tê-la proferido, recebeu de presente o Governo 
de Minas Gerais, será que, agora, para sepuhar o maior partido do 
Ocidente é realmente necessário que centenas e centenas de coveiros 
passem a ucolitar, mais uma vez, o Executivo para tentar, também, 
sepultar com o partido, o maior partido do Ocidente que não cres
ceu, mas que inchou c que acabou possibilitando e gerando mesmo 
os resultados que hoje, infelizmente, a Nação assiste e sofre? Será que 
é preciso, também, sepultar as esperanças nacionais? Será que é pre
ciso sepultar, efetivamente, o Movimento Democrático Brasileiro, 
partido que também foi criado por decreto de cima para baixo, mas 
que, ao longo de sua existência, de suor. de sangue, de lágrimas, de 
perseguições, acabou transformando-se num partido capaz de sentir 
as dores do povo, capaz de deter a confiança do povo? 

Quer, agora, o Governo scpuhar a Aliança Renovadora Nacio
nal por ser um partido inviável, e, na sua esteira, no seu acompanha
mento, sepultar o MDB porque é a trincheira do povo, é a esperança 
do povo. 

Sr. Presidente c Srs. Senadores, quando, há dois anos, tive opor
tunidade de ocupar a tribuna para condenar, uquc\e tempo. a prorro
gação dos mandatos das eleições partidárias, conclui aquelo discurso, 
então proferido, fazendo a seguinte análise: 

Quem analisa o Brasil de hoje, do ponto de vista de sua 
vida política institucional, por mais isento que seja, há de 
concluir que um processo de alienação mental se propaga 
por todos os cantos, contagiando com o vírus da loucura e 
da insensatez todas as forças rcspo'llsáveis. Faz-nos lembrar 
a fábula árabe que conta a história de uma cidade grande, 
rica e próspera, que se abastecia de água numa única fonte. 
Certo dia, envenenaram a fonte, e todo o povo enlouque
ceu, com cxceção do rei, que da água não bebera. O povo, 
que amava o soberano, percorrendo as ruas, começou a gri
tar: "Alá nos salve! Alá nos salve! O Rei está louco" O Rei 
está louco! Até que, não suportando a sede, o soberano 
também bebeu da água e, como todo o povo, enlouqueceu. 
Ai o povo, em grandes manifestações de contentamento e 
regozijo, passou a gritar: "Louvado seja Alá, o Rei sarou! 
O Rei sarou"! 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, se contmuarmos aceitando que o 
Governo prepotente nos leve para os atalhos c para o arbítrio, par:1 
os cnsuísmos, esquecendo os problemas sociais m'ais graves que ~lfe· 
tam o Pais, não vai demorar e nós vamos, cfetivamente, assistir a 
Nação inteira festejar o caos. 

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

O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa)- Continuam em dis
cussão o projeto c a emenda. (Pausa.) 

N"o havendo mais quem queira usar da palavra. declaro encer
rada u discussão. 

A mati:ria volta à Comissão de Constituição e Justiça para exa
me da emenda. 

Nos tt:rmos do art. 383, inciso 11, do Regimento Interno, a ma- · 
léria scrú incluída 1:111 Ordem do Dia na 4• sessrw ordinária subsc· 
ljlh:ntr.:, devendo 1.1 Comiss~o proferir seu p<~recer até o dia anterior 
ao da sessiio L'lll que ii matéria .'ic:rú aprccinda. 
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O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa)- Irem 2: 

Votação, cm turno único, do Requerimento nY 137, de 
I 979, do Senador Louriva\ Baptista, solicitando a trans
crição, nos Anais do Senado Federal, do pronunciamento 
feito pelo Ministro de Estado do Interior, Mário Andrcaz
za, cm reunião da SUDENE, realizada no Recife. 

Em votação. 
Os Srs. Senadores que o ~provam queiram permanecer senta-

dos. (Pausa.) 
Aprovado. 
Será feita a transcrição. 

E a seguinte a matéria, cuja transcrição é solicitada 

DISCURSO PROFERIDO PELO EXM• SR. MINIS
TRO DO INTERIOR, MÁRIO ANDREAZZA, NA REV
NIÀ O DA SUDENE, NO DIA 30-3-79. 

Com muita honra c grande alegria presido, pela primeira vez, 
como Ministro do Interior, este Conselho Deliberativo da SUDE
NE. Honra-me, sobremodo, ter nesta reunião, como convidado espe
cial, o meu colega de Ministério, o ilustre Ministro Delfim Netto, 
cuja presença, neste instante, é o testemunho maior do apreço co
mum pelo povo nordestino. 

Rogo a compreensão dos senhores governadores e dos demais 
conselheiros ante a extensão deste meu pronunciamento. Desejo, no 
entanto, atravi:s desta manifestação e neste momento muito impor
tante para mim, assumir sérios compromissos pura com o Nordeste. 

Este Conselho, Senhores, é a expressão mais legitima das espe
ranças do Nordeste. Entendo que a ele cabe a importante tarefa de 
formular e propor as dirctrizcs para o desenvolvimento desta Região, 
ou seja, a grande missão de traduzir, cm reivindicações objctivas c 
em propostas concretas, os legítimos anseios de progresso e bem
estar do povo nordestino. 

Aqui estou, cm nome do Presidente João Baptista Figueiredo, 
para traduzir a confiança do Governo Federal na açào fortalecida e 
permanente da SUDENE. Para reafirmar, pcran~c a comunidade 
nordestina, o propósito do Ministério do Interior de fazer do desen
volvimento do Nordeste o seu objctivo maior, a sua principal~ deci
dida motivação para o trabalho. Quando falamos cm desenvolvi
mento, não nos referimos apenas ao crescimento frio dos índices eco
nómicos. O que desejamos para esta sofrida Região é sobretudo o 
bem-estar de seu povo. E estou certo, Senhores, que essa humani
zação do desenvolvimento não se obtém sem a ampla e decidida par
ticipação do povo c de todas as camadas sociais. Venho, por isso. pe
dir ao Nordeste- a seus Governadores de Estado, a seus Senadores 
e Deputados, às lideranças estaduais e municipais, aos empresários, 
aos técnicos, à comunidade universitária, ao clero e demais insti· 
tuiçilcs. aos trabalhadores -venho pedir ao Nordeste inteiro que se 
una, que se junte à SUDENE, ao Ministério do Interior. ao Governo 
Federal, na tarefa, a um tempo grave c fascinante, de aceleração do 
desenvolvimento regional e de obtenção de justa distribuição de seus 
beneficias entre todos os seus li\hos. 

O desenvolvimento do Nordeste constitui imperativo de interes
se nacional, pela contribuição valiosa que a Região pode oferecer ao 
Pais. Queremos o desenvolvimento do Brasil como um todo e não de 
algumas áreas, cada Regiào participando e contribuindo com sua 
plena potencialidade. 

Stlo certamente grandes os desalias que devemos enfrentar~ com 
humildade mas com dctcrminaçi\o, sem ilusões mas com coragem, 
para a supcraç"o gradativa das desigualdades de renda existentes, 
n~o :tpcnas entre o Nordeste e as regiões mais ricas do País, mas tum· 
bi:m entre os vúrios segmentos da comunidude regional: entre os Es· 
t:u..los, entre as capitais c o interior, entre os da zona da mata, os do 
agreste c os pohrcs agricultores do scrtüo seco. 
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Cabe reconhecer que, nos últimos 15 anos, apesar de todos os 
esforços, permane~eram quase imutáveis os níveis de desigualdade, 
os desequilíbrios regionais de renda no Brasil. Todavia, apesar de tu· 
do, o Nordeste foi capaz de acelerar o seu crescimento económico c 
de acompanhar o grande salto que o Pais realizou, desde 1964. Não é 
mais, portanto, o Nordeste, uma região estagnada. Pelo contrário: 
sua economia apresenta, hoje, intenso dinamismo, e toda a Região 
passa por grandes transformações que testemunham o seu progresso. 
Contudo, para usar a imagem do Presidente João Baptista Figucirc· 
do, não basta apenas que o Nordeste corra tanto quanto o resto do 
Brasil, posto que, com isso, somente conseguiria manter a distância 
relativa existente. Ê preciso que o Nordeste corra muito mais, por· 
que só assim se aproximará dos índices de bcm-estar social c cresci
mento cconômico atingidos pelas outras regiões do Pais. 

Entre 1960 c 1978, o crescimento da economia urbana regional, 
particularmente o da indústria, superou o obtido no Pais, ainda que 
o Nordeste continue sendo, relativamente ao Brasil, região de escas
so desenvolvimento industrial. O mesmo não ocorreu, no entanto, 
com o desempenho, relativamente pobre, da agropecuária, que se 
deve não apenas, a fenômenos climáticos, mas, sobretudo, ao uso de 
técnicas de produção atrasadas, ao relativo esgotamento do processo 
de incorporação de novas áreas, à estrutura fundiária muitas vezes 
dificultando o melhor uso da terra, à lenta disseminação do cri:dito, à 
limitada extensão de uma política de preços mínimos c ainda à falta 
de outros estímulos essenciab à formação de uma infra-estrutura de 
produção, adequada às condições de zona castigada pelas estiagens. 
Muito há, de certo, por fazer, por esses milhões de nordestinos que 
vivem da agricultura. Os problemas, porém, não se esgotam ai. Em 
sã con~ciência, não se pode ignorar que o Nordeste continua apre· 
scnt;~ndo grandes problemas sociais. Aqui se concentra quase a me
tade da pobreza do Pais: mais de 1/3 da pobreza urbana c corca de 
2/3 da pobreza rural. A renda per capira do nordestino continua sen· 
do menos da metade da renda per capira do brasileiro. Os indicado· 
res de saúde e nutrição, de educação, a expectativa de vida, as taxas 
de mortalidade, comparam-se, desfavoravelmente, com aqueles já ai· 
cançados no Brasil como um todo. 

Essas observações permitem deduzir que: 

-se, nos últimos anos, o Nordeste foi capaz de crescer nomes· 
mo ritmo do Brasil, um novo esforço concentrado e selctivo poderá 
permitir que se reduzam, nos prôximos anos, gradativamentc, as dis
paridades de níveis de renda existentes entre a Região e o Pais; 

- Que esse esforço de desenvolvimento deve fundamentar-se 
não apenas numa considerável ampliação dos recursos destinados ao 
Nordeste, mas, também, em racional e criteriosa escolha de alternati· 
vas para o·s investimentos a serem realizados. Para tanto, não pode· 
mos dispensar o instrumento de racionalização de nossos trabalhos, 
que í: o planejamento. Neste sentido, já determinamos à SUDENE a 
elaboração de plano regional de desenvolvimento, mediante ampla 
articulação com todos os setores governamentais e com a iniciativa 
privada. 

Para alcance desses elevados objctivos, as prioridades regionais 
de desenvolvimento devem ser, nos próximos anos: 

a) a agropccuária, com vistas a acelerar seu crescimento, sobre· 
tudo a produção de alimentos bâsicos, c com o objctivo de reduzir, a· 
cclcradamentc, a pobreza rural; 

b} a consolidação do desenvolvimento industrial, com base nos 
complexos industriais integrados em implantação ou cm estudo c 
com a preocupação de estimular e interiorizar a agroindústria: 

c) o desenvolvimento social, voltado fundamentalmente para us 
populações de baixa renda, pura u redução da pobreza onde quer que 
ela esteja e para a melhoria du infra-estrutura c dos equipamentos ur
banos das regiões metropolitanas, cidades de porte mí:dio c dos pólos 
rurais de desenvolvimento. 

11 consecução desses propósitos envolve a çontinuidadc de mui· 
tos dos programas concebidos c jú cm cxccuçilo no Nordeste. Entre-

tanto, pura maior cliciéncia desses programas será necessário aper
feiçoar, tão cedo quanto possível, os seus mecanismos c instrumentos 
de execução, de modo a ampliar ao máximo os seus efeitos, através 
da descentralização e da desburocratização, cm bcncficio das comu
nidades que deles tanto esperam. Se houver conveniência, outros 
programas poderão ser criados, para rigoroso cumprimento das dire
trizcs estabelecidas pelo Presidente João Baptista F1,;uciredo rara o 
Nordeste, quando do memorável pronunciamento que fez aqui na 
SUDENE, ano passado. 

A esse respeito, desejo salientar que, para 1979, afora o crédito, 
o Governo Federal jll destinou recursos no valor de 8 (oito) bilhões 
de cruzeiros para programas de desenvolvimento rural integrado -
POLONORDESTE, IRRIGAÇÃO c SERTANEJO- c de apoio à 
agroindústria. O orçamento do FINOR, aprovado para 1979, é de 
treze bilhões e seiscentos milhões de cruzeiros, ou seja, quase o dobro 
do previsto para 1978, que foi de sete bilhões e trezentos milhões de 
cruzeiros. 

O aprimoramento desses programas especiais, segundo as dire
trizcs do Governo do Presidente João Baptista Figueiredo, com
preenderá, desde já, pelo menos as seguintes medidas: 

i') A ampliação do esforço de transformação da vida rural do 
Nordeste, com i:nfase na produção e comercialização de alimentos 
básicos, na ajuda efetiva aos pequenos c médios produtores rurais, e 
na elevação dos níveis de renda e de consumo das populações mais 
pobres. Iniciativas como a reestruturação fundiária cm áreas objeto 
de intervenção concentrada dos programas de desenvolvimento ru
ral, inclusive nos grandes proJetas de irrigação, voltados para a pro
dução de alimentos, em escala, de modo a alcançar o Nordeste a sua 
auto-suficii:ncia no setor; mecanismos visando à elevação da pro
dução, da produtividade e de renda agrícola- cri:dito, preços mini
mos compensadores, esquemas especiais de comercialização, compra 
antecipada da produção, redução dos impostos sobre a produção a
gropecuária, assistência ti:cnica, extensão rural e outros deverão ser 
adotados, com determinação e persistência. Nesse contexto devemos 
deixar bem claro que o nosso compromisso i: com o homem, com o 
ser humano, destinatário primeiro c único do desenvolvimento eco
nómico. 

O desenvolvimento econômico, meus senhores, sô se justifica na 
medida cm que serve de instrumento pura a elevação dos níveis de 
bcm-estar do povo e de móvel para a promoção social das comunida
des. 

A agricultura necessita de todo o apoio, porque, inclusive, nela 
se acham os mais pobres, os mais carentes de apoio e de estimulo. 
Confiantes na ação governamental, são os mais ricos de esperanças, 
não podendo, de nenhum modo, ser frustrados em seus justos an· 
seios. 

Os processos de transformação agrícola deverão, porém, reduzir 
ao mâximo o êxodo rural, fixando, ao contrário, o homem no cum· 
po. 

O ajustamento das estruturas fundiárias c o acesso à terra, tão 
necessários, serão feitos com um mínimo de desapropriação, pratica
da, com justo pagamento, e apenas, quando imprescindível, nos 
grandes programas governamentais de irrigação, de colonização, de 
desenvolvimento rural integrado. 

Ajuda substancial e mais disseminada scrú dada, nos moldes do 
Projeto Sertanejo - que pretendemos tornar extensivo à toda zona 
semi-árida -na promoçilo do financiamento de glcbas c levando o 
poço, o pequeno açude, a pequena irrigaçilo e a assistência financeira 
c técnica pura dentro das pequenas e médias propriedades, sem rc· 
:orrcr a qualquer desapropriação. 

2') A elevação dos recursos do FINOR. 11 partir de 19W, us .w· 
c:it.>dadt',\' de economia mista e as n"presas príhlicas /t•dnais snào auto· 
ri:adll.l' a aplicar /00% das deduções do seu imposto sobre a Renda 
- c nUo upcnus 50%, como rnualm~;nte o f<t:t.em, cxclusivumenlc no 
FINO R c no FINIIM. Pretende o Governo Federal, também, a par· 
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lir de 1980, reduzir gradalivamente as parcelas de incemil•o fi.<cais 
destinadas ao PIN e ao PROTERRtl -do ni•·el afilai de 50% para 
30%. Os encargos do PIN c do PROTERRA serão, portanto, paula
linamente transferidos para o orçamento da Uniào, sem prejuízo 
para os programas que deles se beneficiem c com elevação global dos 
recursos destinados ao FINO R e ao FINAM. Complementarmente, 
dever-se-á reexaminar o Decreto-lei n• 1.376, de 12 de dezembro de 
1974, de modo que se obtenha melhor distribuição dos recursos dos 
incentivos fiscais entre vários fundos de investimento, com priorida
de pura as regiões de menor desenvolvimento relativo como o Nor
deste. Essas medidas de reforço ao FINO R devem fazer-se acompa
nhar de clara definição das prioridades de investimento na Regitoo, 
sobretudo no que tange à industrialização c à agroindústria, de ma
neira que todos os Estados da Região participem de seus beneficias c 
que as populações interioranas recebam vigoroso impulso cm seu es
forço de desenvolvimento. 

J•) A execução, no Nordeste, dos programas de desenvolvimen
to social, especialmente nos campos da saúde c nutrição, da edu
cação e do treinamento da mão-de-obra, da prcvidCncia e d>~ assis·· 
téncia social, da habitação e do saneamento básico, com a pre
ocupação primordial de elevar o padrão de vida; 

4•) A intensificação dos programas de desenvolvimento urbano, 
sejam regiões metropolitanas, sejam nas cidades de porte médio, seja, 
enfim, com o objetivo de dotar pólos urbanos sclecionados da neces
sária infra-estrutura de apoio às comunidades rurais. 

Está o Governo Federal, por outro lado, convencido de que o 
Nordeste poderá obter melhores resultados de seu esforço de desen
volvimento c do apoio crescente que a união lhe dará, se forem tom~
das providências visando à descentralização e a uma muior uutono
mia regional, estadual e municipal, para a tomada de decisões. 
Considera-se essencial a desburocratização dos mecanismos c instru
mentos de açào governamental. Por isso, assegurar-se-á apoio ime
diato a medidas de valorização dos recursos humanos e de reforço 
político-institucional financeiro e técnico dos órgãos regionais de de
senvolvimento. Pela mesma razão, idêntico apoio será proporciona
do cm tudo que disser a respeito ao fortalecimento institucional do,; 
estados e municípios. 

Nesse sentido, deverão ser adotadas, dentre outras, as seguintes 
medidas prioritárias: 

1- a programação e execuçào dos programas regionais de de
. senvolvimento serão coordenados, de modo efetivo e vigoroso, pela 

SUDENE, transferindo-se, através dela, sempre que possível, aos es
tados, os recursos e responsabilidades executivas; 

11- a SUDENE deverá administrar, tumbi:m, as transferéncias 
federais aos Estados, relativas ao Fundo de Participação dos Estados 
e ao Fundo Especial, cabendo aos Estados coordenar a adminis
tração do Fundo de Participaçào dos Municípios. Na aplicação dos 
recursos do fundo de participação dos Estudos, do fundo especial e 
do fundo de participação dos municípios, sorá mantida apenas a vin
culação legal da parcela de 20% deste c i !imo a programas de edu
cação e cultura. Os estados e municípios poderão, portanto, progra
mar livremente a aplicação dos recursos dessas transferências, obser
vadas as diretrizes dos planos nacionais de desenvolvimento e preser
vada, tão-somente, a exigência constitucional de apresentação de 
planos de aplicação; 

III- a SUDENE deverá coordenar, em articulação com os Es
tados c Municípios, a execução da Política Regional de Desenvolvi
mento Urbano; 

IV- o Banco do Nordeste será o instrumento do Governo Fe
deral para rePassar recursos destinados ao desenvolvimento sócio
cconômico do Nordeste, com vistas à criação de empregos c gcraçiw 
de rendas; 

V -os recursos do Imposto Sobre Operações Financcirus, dcs. 
ti nados an Banco do Nordeste, serão elevados, jú cm 198U, do nível 
atual de w::;,, para, no mínimo. 1:!%: 

VI- os recursos do PJS-PASEP arrecadados no Nordeste se
rtao aplicados, a partir de 19HO, diretamente pelo Banco do Nordeste, 
no financiumcnto de programas e projetas de interesse para o desen· 
vol\limento regional; 

Vil- os recursos da União, destinados ao Nordeste, através do 
Ministério do Interior, deverão, a partir de 1980, ser depositados no 
Banco do Nordeste. Os recursos federais transferidos aos Estados 
poderão ser depositudos nos Bancos Oficiais Estaduais, também a 
partir do próximo ano; 

VIII- as prioridades de outras importantes entidades vincula· 
das ao Ministério do Interior, como o Banco Nacional da Habitação 
c o Departamento Nacional de Obras de Saneamento, estarão por 
igual vohadas para o Nordeste, em estreita articulação com a SUDE
NE. 

Todavia, meus senhores, as medidas ora anunciadas não se es· 
galarão ai. Enviduremos esforços à procura de outros instrumentos e 
outros meios, dentro do Governo ou fora dele, sempre objetivando 
colocar o Nordeste cm posição de relevo no contexto global da eco
nomia do Brasil. 

Nessa mesma linha de açào, buscaremos promover as expor
tações do Nordeste, visando a ampliar a participação regional no 
equilíbrio do balanço de pagamento do País e, por outro lado, o au
mento da renda e da pauta regional dos produtos exportáveis, princi
palmenle de manufaturudos. 

Faremos, outrossim, gestões para que recursos do Governo Fe
deral sejam destinados, com prioridade, ao melhor aproveitamento 
das fontes energéticas naturais e renováveis, aqui existentes em abun· 
düncia, contribuindo para atenuar as dificuldades com que se defron· 
ta o Brasil cm dccorréncia dos altos preços do petróleo e buscando 
também o desenvolvimento equilibrado da agroindústria cana vieira 
regional. 

Consideramos relevantes, ainda, o exame, a nive.l de coiegiados 
como o Conselho de Desenvolvimento Econômico, Conselho Mone
tário Nacional, Conselho de Desenvolvimento Industrial e deste 
Conselho Deliberativo, das repercussões sobre o desenvolvimento re· 
gional, de políticas definidas globalmente para o País, como a de cré
dito, a cambial, a fiscal, a industrial e outras de larga importância 
para o desenvolvimento. Ê desejável que os efeitos dessas políticas 
não provoquem conseqUências prejudiciais a regiõ.s menos desen· 
volvidas como o Nordeste. Entendemos, ainda, que é útil proceder-se 
à regionalização dos gastos públicos, dos orçamentos de crédito, dos 
programas de aplicação e desembolso de bancos oficiai~ do porte do 
Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, Banco Nacional de· De
senvolvimento Económico e Banco Nacional da Habitação, de modo 
a assegurar ao Nordeste parcela mais expressiva desses recursos, 
ampliando-se as transferências inter-regionais de renda, instrumento 
importante para a correção dos desequilíbrios regionais de desenvol
vimento. 

Em demonstração do real empenho do Governo Federal na ace· 
Jerução do processo de desenvolvimento econôniico e social do Nor
deste, fui incumbido por colegas de ministério a trazer a este Conse
lho Deliberativo manifestações expressas sobre ações dos respectivos 
setores em favor desta Região. 

O Ministro João Camilo Pena entende que a desconcentração 
do crescimento económico, diretiva clara do Presidente João Baptis
ta Figueiredo, certamente beneficiará o Nordeste. O Ministro da In
dústria c do Comércio, responsável pela politica industrial do País, 
está atento à necessidade de upcrfeiçoamento dos mecanismos de in· 
centivo la industrialização no Nordeste. 

Com esse propósito será estabelecido um mecanismo institucio
n:al de coordenação permanente entre a SUDENE e o Conselho de 
Desenvolvimento Industrial para u adcqunda coordenuçUo e pro
moçào do desenvolvimento industrial do Nordeste. 

No sctor de Minas c Energia, é pensamento do Ministro César 
Cais dcsl·nvolvcr ao náximo us pesquisas c cxploruçUo dos recursos 
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d~1 Regi~w. dentro de sua vocação c de suas potencialidades. Nesse 
esforço havcrú a prcocupaçflO de absorver intensivamente a mliO·dt:· 
nbra local, jú havendo instruido a Companhia de Pesquisas de Re· 
cursos Minerais para consecução desses objetivos. Ainda pretende o 
Ministério das Mi nus c Energiu, cm articulação cstreitt~ com o M inis· 
t~rio da lndústriu c do Comércio, adotar providências c promover cs· 
tu dos. para incrementar a produçito de.úlcool na Rcgiuo c maior ab
sorçuo de mão-de-obra, otimizando, desse modo, falares abundantes 
aqui disponíveis. 

Na área do Ministé:rio dos Transportes, entende o Ministro Eli
scu Resende que, de acordo com as direlrizes fixadas pelo Presidente 
Jofto Baptista Figueiredo para o desenvolvimento do setor agrope
cuitrio, deverá ser aperfeiçoada a infra-estrutura de transportes, 
assegurando·se escoamento eficiente, seguro e a custos compatíveis 
com a natureza dos produtos e as tonelagens a transportar. Este pro
grama a ser conduzido pelo Ministé:rio dos Transportes, incluirá, 
principalmente, melhoramentos em estradas vicinais já existentes e a 
construçuo de novas estradas vicinais; segundo prioridades que no 
Nordeste venham a ser definidas pelo Ministério do Interior, por in
tcrmé:dio da SUDENE. 

Menos vigoroso não será o empenho no campo do desenvolvi
m~:nto social. 

Assim é que o Ministro Eduardo Portela, voltado para esforço 
conjugado de descentralização do processo cuhural, mobiliza o Mi
nisté:rio da Educação e Cultura para maior atendimento educacional 
ao Nordeste, por meio de iniciativas necessariamente articuladas 
com os programas da SUDENE. 

Quanto ao Ministé:rio da Saúde, sei que é: intenção do Ministro 
Mário Augusto de Castro Lima voltar aquela secretaria de estado 
principalmente para o Nordeste, onde se encontram as populações 
mais carentes, dando continuidade a promissores programas em cur
so e, oportunamente implantando outros que minorem o sofrimento 
das populações e promovam o homem nordestino, fixando-o no seu 
meio. Dentre tais objetivos, manter-se-ào e incrementar-se-ão, com o 
auxilio dos ministérios afins, especialmente os integrantes do Conse
lho de Desenvolvimento Social, as ações de saneamento, nutrição, 
habitação, educação para a saúde, prevenção e assistência à saúde in
dividual e coletiva. O programa nacional de alimentação e nutrição, 
o programa de interiorização das ações de saúde e saneamento no 
Nordeste, as ações da Fundação Serviços Especiais de Saúde Pública 
c da Superintendência de Camp4nhas de Saúde Pública, os progra
mas de imunizações, o auxilio às secretarias de saúde, visando pro
gressivas habilitação e modernização estão entre os objetivos do Mi
nistério da Saúde, certo de que encontrará recursos materiais e hu
manos para tanto. Pretende ainda o Ministério da Saúde desenvolver 
sistema coordenado de informútica, de modo a propiciar melhor vi
gilância epidemiológica e sanitária. Buscará rodczir os índices de 
mortalidade infantil. Entende particularmente o Ministro Castro 
Lima qut: seu ministério, em íntima coluboraçào ~.:om o Ministério da 
Prt:vidêncin e Assisti:ncia Social, não será exclusivamente de saúde 
pública, mas de saúde de forma abrangente, integral, esperando con
tar, em intima colaboração com a SUDENE e ainda com o apoio das 
universidades c das comunidaues regionais. 

No tocante ao Ministério da Previdência e Assistência Social, os 
propósitos do Ministro Jair Soares suo no sentido de que pretende 
colocar no trinômio povo-médico:hospitaltoda a ênfase de sua tare
fa mais profunda c imediata, integrando no sistema previdenciário c 
assistencial todos os brasileiros que trabalham, independentemente 
do local cm que se encontrem ou du fonte pagadora de sua remune
raçfto. Já faz parte do elenco de medidas primeiras do Ministério da 
Previdência c ,'\:;sistêncin Sociul a integraçiio plena dos recursos. nrw 
só porque a prcstuçUo de serviços será umpliudu, mas especialmente 
porque se prctc:ndc melhorá-la, upoiando~u na comunidade c 
regionalizando-a. Essa integração, segundo o Ministro Jair Soares, 
jil é wmbém uma franca rcalidudc no flmbito ministerial, seja pela 

soma de esforços c entendimentos que un1:m os Ministros da Saúde, 
Previdência c Assistência Sodul c Interior, na açi1o que tendeu mini
mizar os desastrosos efeitos de recentes i11undaçõcs no Nordeste, seja 
pela ampla possibilidade de estudarem medidas que objetivem ao sa
neamento habitacional,;, formação de mi\o-de-obra especializada no 
campo da saúde, c a programas intensivos de educação sanitúria. 
Particularmente no N ardeste deseja desenvolver esforços puru garan
tir melhor c mais efctiva assistência social à mulher, ao velho, ü 
criança, ~•o excepcional, estimulando ademais programas de assistên
cia materno-infantil. Pretende ainda o Ministro Jair Soares adotar 
medidas de grande repercussfto, qual seja o pronto restabelecimento 
do Fundo de Assisté:ncia ao Trabalhador Rural (FUNRURAL) 
como órgão autónomo. 

Quer assim o Governo Federal reafirmar sua confiança no Nor
deste. No seu povo. Nas suas lideranças. Na SUDENE. No desen
volvimento da Região. Para esse fim, desejo por-me totalmente à dis
posição do Nordeste, não somente como mera decorrência do cargo 
que atualmente ocupo. Basicamente porque como bem disse o Presi
dente João Baptista Figueiredo neste conselho: "Um Nordeste 
próspero e feliz não interessa apenas aos nordestinos: mas a todo o 
Brasil". E també:m porque, como afirmou o Presidente: "O que o 
Nordeste quer- aquilo a que tem direito- é sua justa parcela no 
progresso do Brasil. Nào quer mais. Nem aceita menos. E é precisa
mente isso que o Brasil deve ao Norde~te". 

O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa)- Item 3: 

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei da Câ· 
mura no 19. de 1979 (n' 24, de 1979, na Casa de origem), de 
iniciativa do Senhor Presidente da República, que transfor
ma a Federação das Escolas Federais Isoladas do Estado 
do Rio de Janeiro- FEFIERJ- em Universidade do Rio 
de Janeiro, UNI RIO -, tendo 

PARECERES FAVORÁVEIS, sob nos 166 e 167, de 
1979, das Comissõe>: 

- de Educação e Cultura, e 
- de Finanças. 

Sobre a mesa, emenda q"e será lida pelo Sr. 1'-Secretário. 

t lida a seguinte 

EMENDA No I (de plenário) 

Ao Projeto de Lei da Câmara no 19, de 1979. 

Dé-se a seguinte redução ao inciso IV do art. 5o: 

"Art. 5o .................................... .. 
IV - taxas e emolumentos que forem fixados pelo 

Conselho Universitário, com obscrváncia da legislaçào per
tinente, vedado à Universidade exigir pagamento pelo ensi
no prestado aos alunos." 

Dê-se a seguinte redução ao parágrafo único do art. 99: 

"Art. 9o .................................... , . 
Parágrafo único. Dentro de cento e vinte dias, a con

tar da vigência desta Lei, o Reitor da Universidade do Rio 
de Janeiro encaminhará ao Ministro da EducaçD.o e Culturu 
o Estatuto c o Regimento Geral du UNI RIO, aprovados 
pelos Conselhos Federativo e de Ensino, Pesquisa e Exten
são da FEFIERJ, nos termos do art. 12 desw Lei, reunidos 
cm sessão conjuntu." 

I nclua-sc onde couber: 

"Art. Ser~10 mantidos todos os cursos atualmcnte 
c.'\ is tentes, que devcr~w s~:r organizados com vistas ü sua re
gulamentação c registro no Ministério da Educação c Cul
tura, de forma a garantir aos cstudantt~:l as habilitações pro
lissionais previstas com a sua cria~f.o." 
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.Juscificuçiin 

Arre~entada or:tlmcntc en1 plenürio. 
Sala das Sessões, li de nulio de 1979. - Rnhcrtu Snturnino. 

O SR. I'RESI!llo:NTE (Alexandre Cosia)- Concedo a palavra 
~to nohrc Senador Roberto Saturnino para juslilicar a emenda. 

S. Ex• nfw está presente. 
Em discussr1o o projeto c u emenda. 
NUo havendo quem queira discuti-los. decluro-a encerrada. 
A matéria irú ü Comissão de Constituiçllo c Justiça para exame 

do projeto c du emenda c às demais comissões competentes para o 
exame d~t emenda. 

O SR. PI!ESIOENTE (Alexandre Costa)- llcm 4: 

Discussão, cm turno suplementar, do SubstitLJtivo 1.10 

l'rnjclo de Lei do Senado n' 38, de 1972- Complemcnwr. 
do Senador Franco Monloro, que allera a redução da !eira 
n do ilem I, do arl. 1•, da Lei Complomenlar n• 5, de 29 de 
abril de 1970, lendo 

PARECEI!, sob n• 154, de 1979, da Comissão: 
- de Redução, oferecendo a rcdaçào do vencido. 

Em discussão o subslilulivo, cm lurno suplemenlar. (Pausa.) 
Não havendo oradores, declaro-u encerrada. 
Nos lermos do inciso 11 do arl. 322 do Regimenlo lnlerno. a 

nwtéria depende. para sua aprovação, do voto favorável da maiori<t 
absolula dos membros da Casa, devendo a volação ser feila pelo pro
cesso nominal. 

Por ;u:ordo da:-. Lideranças, cntn:tanto, a matéria foi aprovada, 
!!!TI turno único, simbolicamente. Assim, cm consonância com aquc.:ln 
dccisrao, a Presidência irá submeter o substitutivo ao Plenário, c:m 
turno suplementar, pelo mesmo processo. 

Em votação o substitutivo. 
Os Srs. Sc:nadorcs que o aprovam queiram permanecer como se 

acham. (Pausa.) 
A()rovado. 
A matéria vai :'t Câmara dos Dc.putados. 

t· o .1eguime o .wbsriwtivo apro\·ado 

Redu~iio do vencido, pura o turno suplementar, do subs
titutivo uo Projeto de Lei do Senado n' 38, de 1972-
Complemenlnr. 

Subslilua-sc o Projolo pelo scguinlo: 

Aheru a redução dulctru "n" do ilem I do urt. I~' du Lei 
Complementar n' 5, de 29 de abril de 1970. 

O CongrcsSl1 Nacion;tl decreta: 
Arl. i'' t\ !eira n do ilcm I, do arl. I', da Lei Complemcnlar 

n\' 5. de :!9 Je abril de 1970, passa a ler a seguinte rcdaçrw: 

",\rt. ,.,. ................................... · · · 
1- ......................................... . 

n) os que tenham sido condenados por crime contra a 
scguranç;a nacional c a ordc:m políticu c social, a economia 
popular, a fé pública c a adminislruçào pública ou o palri
mõnio, ou pelo delito previsto no art. :!2 dcstu Lei, enquan
to nriO reabilitados penalmente," 

Art. 2Y Esw Lei entra cm vigor na duta de sua publh.:açfto. 
t\ rt. )\' Revogam-se as disposições em contrúrio. 

O SR. I'RESIIlENTE (.-\ic.xandrc Cusla)- Irem 5: 

Discussfto, 1:111 turno su('llcmentar, do Substitutivo ao 
Prl1icto de L~:i do Senado n\' III', d~: 1974, de autori:1 da 
Cn1~1i~siú1 do Distrito h:d~:ral, que dcline o:-. crime~ de rc:-.· 

ponsahilid~tde do Governador c dos Se.-;retários do Gover
no Uo Di:-.trito F<.!dcral, e dít outrus providêm:iíl~. lendo 

PARECER. sob·n• 155, de 1979, da ComissUo: 
- de Redução. oferecendo í.t redução do vencido. 

Em discussão o substitutivo, cm turno suplementar. (Pausa.) 
Nüo havendo quem queira usar da palavra, declaro-a encerrada. 
Encerrada a discussão, o substitutivo é: dado como definitiva-

m~:nte adotado, nos termos do art. 318 do Regimento Interno. 
A nwtéria irft à Cftmara do!! Deputados. 

to .n·~túnre o substilfllivo apro~>·ado 

Redaçào do l<cncido, pura o turno suplementar, do sub~
ritulivo ao Projeru de Lei do Senado n' 118, de 1974. 

Substitua-se o Projeto pelo seguinte: 

Define os crimes de responsabilidade do Governador c 
dos Secretário!! do Governo do Distrito Federal, c dá outras 
providências. 

O Congresso Nacional decrcla: 

Ar!. I• São cri mos do responsabilidade do Governador do Dis
trito Federal ou de scus Secrt::tários, quando por eles praticados, os 
definidos nu Lei n' 1.079, de lO de abril de 1950, ou ainda quando 
simplesmente tentados. 

Ar!. 2• É faculludo a qualquer cidadão denunciar o Governa
dor ou Sccrelilrio do Governo do Dislrilo Federal per:mle o Senado 
Federal. 

Arl. 3• Recebida pelo Presideme do Senado Feàoral, a denún
cia, devidamente acompanhada dos elementos que a comprovem, ou 
da declaraç110 de impossibilidade de uprcsemá·los, mas com a indi
cação do local cm que: possam ser encontrados, será remt:tida à Co· 
missão de Constituição c Justiça e às qut: devam t:xaminar-lhe o 
mérilo, depois do que o Senado Fedoral, por maioria absolula, pode
rú decretar a procedência da acusação c a conseqUente suspensão do 
Governador de suas funções. 

Arl. 4• Declarada a procedência da acusação c suspensão do 
Governador, a Comissão Especial, consliluida por 5 (cinco) Senado
res c 5 (cinco) Desembargadores do Tribunal de Jus1iça, presidida 
pelo Prcsidemc do Tribunal do Jusliça do Dislrilo Federal, no prazo 
improrrogável de 90 (novenla) dias, concluirá pela condenação, ou 
não, do Govornador à perda do cargo, com inabiliwçào alé 5 (cinco) 
anos para o exercício de qualquer função polílicu, som prejuízo da 
ação da jusliça comum. 

t\rl. 5• O Governador do DislrilO Fodcral c os Secrelilrtos do 
Governo, nos crimes conexos com os daquele, responderão, até 4 
(quatro) anos após haverem deixado o cargo, pelos atas que, con:~u
mados ou tentados, a lei considere crime dt: responsabilidade pratica
dos no exorcicio da função pública. 

* l\1 Aplicu-se o disposto neste artigo aos órgãos da udminis
lraç110 indircla do Dislrilo Fodcral. 

§ :!1' Nu hipótese do parágrafo anterior, a denúncia, a acusaçúo 
e o julgamento se farão de acordo com a norma do processo udminis
lralivo, pelo orgão compolcnlc. 

Arl. 6" A ropresentação do Tribunal de Conlas do Dislrilo Fe
deral, fundamonlada no an. 35, * 5o, da Lei n' 5.538, de 22 de no
vembro de 1968, implicará- dopois de uccilu pelo Senado Federal. 
ouvida a Comissão do Distrito Federal - no encaminhamento do 
pro~o:•!sso, pelo Poder Executivo, uo órgão judiciãrio competente, 
para ~~ ;tÇito penal cabível. 

Parúgr<II'o Unico, A açào prevista neste artigo obcdccerú à nor
ma du Clldigo de Processo Penal, assegurada ampla defesa. 

Art. 71• Esta L~.:i entra cm vigor nu datu de sua puhlicaç~to. 
t\rt. !-ii' Rcvog<tm-sc as displlsiçlJI!S cm cnntrúriu. 
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O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa) - Item 6: 

Dis~..ussão, cm turno único (apreciação preliminar da 
constitucionalidade, nos termos do art. 296, do Rcgimr.:nto 
Interno), do Projeto de Rcsoluçào n• I, de i'J75, do Sena
dor Itamar Fr:mco, que imprime nova rcdaçào ao art. 76 do 
Regimento Interno, c adita·lhc parúgrafo visando permitir 
'JUC o Presidente constitua, durante os períodos de rccr.:sso 
do Congresso Nacional, comissões especiais internas c ex
ternas, tendo 

PARECER, sob n' 105, de 1'179, da Comissi1<>: 
-de Constituil;üo c Justita, pclu inconstitucion;:Liidu

dc. com voto vencido cm scpar<1do do Senador Leite Cha
ves c voto vencido do Senador P;:tulo Brossard. 

Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. I Y-Sccrct~Lrio. 

E lido t' aprm·ado o seguinre 

REQUERIMENTO N• 147, DE 1979 

Nos termos do art. 310, alínea c, do Regimento Interno, requei
ro adiamento da discussão do Projeto de Resolução n' I, de 1975, a 
tim de ser feita na sessão de 21 do corrente. 

Sala das Sessões, 16 de maio de 1979.- Itamar Franco. 

O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa)- Esgotada a matéria 
constante da Ordem do Dia. 

Concedo a palavra ao nobre Senador Orestes Qui:rciu. 

O SR. ORESTES QUtRCIA (M DB- SP. Pronuncia o seguin
te discurso.) - Sr. Presidente c Srs. Senadores: 

Nenhum governo do mundo, indireto, biõnico, insensível ou in· 
sensato tem o direito de fazer o que o Governador Paulo Maluf está 
fazendo com os servidores públicos de São Paulo. 

Os servidores suem da greve maltratados c cm condições psico· 
lógicas deploráveis, enquanto o Paulo Maluf permanece risonho na 
sua postura de olimpico desprezo para com os problemas sociais do 
País. os quais, para a inteligi:ncia de S. Ex•, sào problemas de polícia. 

Nós já rcpctimos diversas vezes que os desentendimentos entre o 
Governador de São Paulo e o General Figueiredo sào apenas superli
ciais. No essencial, eles se dào muito bem. O Sr. Paulo Maluf tem, 
com certeza, consciência de que a sua maneira de agir com os servi
dores públicos em greve agradou c agrada muito o Governo Central. 
Sua forma de ação é uma maneira de servir ao sistema, cuja existên
cia lhe possibilitou ocupar o Palacio dos Bandeirantes. 

O princípio que move os detentores do poder, com relação eiS 
questões sociais, coincide com a postura do Sr. Paulo Maluf. Ocorre 
que nem sempre os que mandam, no País, ti:m coragem de ser tào 
explícitos como o Sr. Paulo Maluf, ao simplesmente desprezar e ten
tar desmoralizar assalariados de Silo Paulo. No caso da greve dos 
metalúrgicos do ABC, o Governo, apesar da violência da inter
venção nos sindicatos, procurou contornar problemas e os metalúr
gicos tiveram relativa vitória. 

O Governador de São Paulo, por seu lado, durante todo o tem· 
po, foi duro, foi inflexível, foi frio. Logo, ele deverá colher os resulta· 
dos favoráveis pela sua postura junto ao Governo Central. 

Como representante de Sào Paulo, nào posso deixar de assinalar 
no Senado todo o repLtdio pela forma como o Governador do meu 
Estado tratou os servidores públicos, meus conterráneos. 

Inicialmente, o Governador enviou um projeto ti Asscmbl~ia 
Legislativa, depois arquivado, propondo um aumento irrisório, ror· 
que rr!.!tcndia descontar um reajuste de 20% ocorrido no ano passa
dn. Da manc:ira prdcndida cntfto pelo Governador, o numcnto seria 
cstabele!.!ido entre H ,SI.~;, a 2lY'i,, o que seria um absurdo, pol'que o rrú
prio Governo n!ClH1hcccu uma inl1m;f10 de 44~_~;. no período. 

:\g.ora, dcpnis da greve debelada pela insensate1 du (inverno 
Paulista, o Chefe dn (inverno eo.;t{l anunciando um reaiustc pitH ain-

da, de :!O% divididos cm quatro prestações mensais de 5%, a partir de 
novembro, além de Cr.S 2.000,00 (dois mil cruzeiros) a cada servidor. 

O dcscontt:ntamento dos servidores c de todo o povo paulistu ~ 
muito grande, Ao que se anuncia, os professores dcscontentcs vf1o se 
limitar nas escolas ao currículo normal. St: o Governo é trio duro, tU o 
inllexivel, os professores vf1o silllplesmentc cumprir a lei, porque eles 
nrw sfHl obrigados a atividades extra-curriculares. 

Os grandes perdedores da insensibilidadc do Governo de Si'io 
Paulo ~1cabarf10 por ser os estudantcs, as crianças c os moços de S~w 
Paulo. 

:\ssinal<llllOs aqui o n:púdio de todo meu Estado pela mancirí.l 
como cstfw sendo tratados nossos servidores públicos c nossos pro
l'cssorcs. (Mui to bem! Palm~1s.) 

O SR. PRESIDENTE (Gastão MUller!- Concedo a palavra ao 
nobre Senador Nelson Carneiro. 

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

De 16 de maio de 1978 a 16 de maio de 1979, os preços do' pro· 
dutos básicos da alimentação (arroz, feijão preto, carne (lagarto), lei· 
te (tipo C), açúcar c óleo de soja, subiram numa mi:din de 39,85. O 
aumento do salário mínimo foi de 45,38%. Assim, restaram 5,53% 
para que o trabalhador atendesse aos outros componentes do salúrio 
mínimo. Esse simples quadro demonstra, de logo, que o salário nxa· 
do cm lo de maio não atende às necessidades mínimas do trabalha
dor e de sua família. 

Da semana anterior para a passada, pelo levantamento feito 
pelo Jornal do Brasil, o tomate subiu 43,56%, sem falar no caqui, que 
pobre só conhece de vista, c que aumentou cm 78,57%. Em compen· 
sução, o coitado do aimpim, que chegara a 9 cruzeiros, desceu a 6, o 
que representa uma baixa de 50%. Mas o recorde da queda ncou com 
o abacate, produto que o pobre também já nuo consome, inclusive 
porque gasta açúcar. Caiu de 20 para 9 cruzeiros e lU centavos, quase 
120%. 

A c:unpanha contra o chuchu resultou frutífera. O Ministro 
Mário Henrique Simonsen está de parabéns. A unidade que em !97H 
t:ra rcspons~vcl pelo aumento do custo dt: vida, retraiu-se envergo· 
nhada, baixou 53,70%. O dever da oposiçfto não i: só criticar. Mas 
igunlmentc louvar o Governo quando acerta. E o atual Ministro do 
Planejamento desmoralizou de tal forma o chuchu, atribuindo·lhe 
tantas responsabilidades, que o õnfeliz se recolheu à sua in,ignincãn-
cia. 

Desgraçadamente o Ministro Richsbitcr nào pode também can· 
lar vitória. O ncordo de cavalheiros falhou em toda parte, dizem as 
donas de casa. Nüo foram· precisos sesst:nta di~1s, basturam trintu, 
para que os preços fossem remarcados. 

Nesta hora i: que ocorre cm massa a despedidn de trabalhadorc' 
no Rio de Janeiro. As notícias de hoje dizem que 30 mil operários de 
obrus públicus, inclusive os ó,OOO dt: uma dus cmprciteiras do Metrô, 
foram demitidos. 

São pessoas humildes, a grande maioria vinda dos Estudos do 
Norte, do Nordeste c de Minns Gernis, convocados pela possibilida
dc de ganhar, com o suor do rosto, o pUa de cada diu, eis que o cam
po ofcrcce cada vc1 menos motivos de fixaçUo. 

Que irú f<IZcr, agorn, essa multidão de desempregados, quase to· 
Jos com famílias para sustentar'? Não é só a ociosidudc que é má con· 
selheira. Também o é a misêria. Da miséria ao desespero dista um 
passo. E do dcsespcro ao assalto, ao crime, apenas meio J'1asso. Nlw 
hfl no Brasil seguro-desemprego. E os cruzeiros do Fundll dl: Gar;ln
tia podl!lll bastar para um mCs, doi~ meses, l! nada mais. O prohlcrna 
soda! se agrava, c se a~ravarú a ~.:ada dia que p:tssa. Nfto é o movi
rm:rlt•l dns 'que necessitam ganhm mais. Í~ a angústia dos que prc~.:i
sam ganhar al~urna cnisa. E ~.:o mo se a seca do Nnrdesh: st:·transpnr· 
tas~e para o Hin de Jancir,l. Como se L:riam frcnt~:s de trabalho IHls 

·,crtúc~ ..:ak:in;ld,";, tt:n1n que muitn cm hrt:Vl' ~c haú1 de insritui-1;1\ 1111 

antr~·;r capital, na dc~.:antí1da ( '1dade .\-l:tr:\villw:>a de tmlll~ 11ll..,. 
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Alguma coisa é preciso ser feita, para socorrer a esses naselados 
do desemprego. Aqui deixo o apelo às autoridades federais, para que 
socorrum ;1 essas dczc:nas de milhares de brasileiros, que têm os olhos 
voltados para os representantes do povo. 

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

O SR, PRESIDENTE (Gastão MUller)- Concedo a palavra ao 
Sr. Senador Lenoir Vargas. 

O SR. LENOIR VARGAS (ARENA - SC. Pronuncia o se
guinte discurso.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores. 

Entre as grandes questões que se apresentam à meditação, ao 
debate c às ações de toda a Nação, algumas hú, Sr. Presidente e Srs. 
Senadores, que contam com o consenso dos brasileiros. Uma delas, 
sem dúvida, é a que diz respeito à prioridade no encontro de soluções 
para o equacionamento do problema energético. 

E meu intento, abordar aqui, um aspecto que interessa à proble· 
mática energética nacional: refiro-me, Sr. Presidente, à utilização do 
carvão nacional como uma das fontes alternativas de obtenção c 
aproveitamento de energia, com capacidade de contribuir, fortemen· 
te, para a redução da dependência energética externa. 

Mas quero situar dentro do contexto do carvão nacional, a h i· 
pótese de sua viabilização para a obtenção de gús redutor e, por via 
dele, para a produção de aço. 

Sob essa linha de raciocínio, pretendo ser honrado com a 
atenção e apoio do Senado da República para a participação do Es
todo de Santa Catarina no esforço nacional de produção de insumos 
básicos, mediante a instalação e operação da SIDERURGICA SUL 
CATARINENSE SfA- a SIDERSUL. 

E, desde já, destaco, para que tenha ênfase indispensável, a par 
do aspectojú referido da contribuição do empreendimento para o es· 
forço de nacionalização da energia industrial, mais um dado signifi· 
cativo representado pelo empreendimento siderúrgico postulado por 
Santa Catarina: o fato de significar notável contribuição à politica 
nacional de descentralização industrial, que jú registra algumas ini: 
ciativas de relevo, quer pela implantação de unidades fabris no Nor· 
deste e no Norte, seja pela localização de plantas para produção de 
utilidades básicas e de transformação tradicional naquelas regiões, 
como no Centro-Oeste, como no Extremo Su[ E se me refiro a a\gu· 
mas iniciativas, é exatamcnte porque entendo, como o entendem vo· 
zes autorizadas do Governo e da iniciativa privada, que há muito 
mais por fazer nesse caminho, em face da desmesurada concentração 
dos pólos industriais localizados no centro do Pais. 

Projetada para produzir aço com a utilização integral de insu-
mos nacionais, a SIDERSUL optou pelo processo de redução di reta 

· para a obtenção do ferro esponja, mediante a utilização do gás do 
carvão vapor, ao contrário do que ocorre com todas as indústrias si
derúrgicas no Brasil, que utilizam ou o carvão importado (para a 
produção do coque metalúrgico) ou o óleo combustível derivado do 
petróleo. 

A SIDERSUL utilizarú, ainda, o próprio gús do carvão como 
combustível na aciaria e laminação, que constituem a segunda etapa 
do cmprc'Cndimento. Outro aspecto na sua concepção é o relaciona
do com o consumo de energia elétrica, obtida na Região Sul do País 
pelo aproveitamento de recursos nacionais renováveis (a hidre\etrici
dadc) e ni\o-renovúveis (termcletricidade a carvão). 

Tais aspectos permitiram que os defensores da SIDERSUL a 
cognominassem "Aço Verde-Amarelo". Eis que detém importância 
cstnnégica, desbravando um novo caminho pura uma siderurgia na
cional totnlmente independente de redutores e combustíveis importa· 
dos. 

A SIDERSUL ni\o é a primcirJ iniciativa de implantação de 
uma usina siderúrgica em Santa Catarina. Em razão de dificuldades 
técnicos-cconômir.:as ou mesmo polilicns, as tentutivas anteriores não 
foram bem sucedidas. 

Concluídas as tentativas preliminares de sua promoção, o cm· 
preendimento encontrou'"' Rcsoluçi\o .1\f75, do CONSIDER, '" 

condições objetivas de sua empreitada com perspectivas de êxito, de· 
finido que ficou o interesse federal na implantação do projeto nos 
termos da referida Resolução, determinando seu dimensionamento e 
a tecnologia a utilizar, a saber: implantação de uma usina de até 500 
mil tondadasfano, mediante a utilização da redução direta, via ga· 
seilic;1ção do carvão vapor. 

Essa definição convalidou os esforços iniciais desenvolvidos 
pelo Governo do Estado de Santa Catarina por muito outros idea\is
tus e pela SUDESUL no nível dos estudos e pesquisas, tornando ir· 
reversível o empreendimento com a assinatura do Protocolo de 5 de 
março de 1979, celebrado entre o Governo do Estado e a SI· 
DERBRÁS, com a ínterveníôncía do CONSIDER, da PE
TROBRAS c da SUDESUL, com o qual foram estipuladas as ações 
destinadas a assegurar a implantação da SIDERSUL, cm sua 
primeira etapa, no período 1979/1982. 

Os seguintes dados informam o perfil técnico-econômico do em· 
prcendimento: 

• localização no Distrito Industrial de lmbitub:~,junto ao Por· 
to, distando JOOkm de Florianópo\is e 350km de Porto Alegre 

• contará com uma usina de gaseificação para 700 mil tonela
das/ano de carvão vapor catarinensc, a cargo da PETROBRAS, que 
produzirá 650 milhões de metros cúbicos fano de gás redutor e com· 
bustivel, para suprimento da usina siderúrgica; 

• a cargo da própria SIDERSUL, ficariam as instalações das 
seguintes unidades: 

-como primeira etapa, a usina de redução direta de minério de 
ferro, que produzirá 430 mil toneladas/ano de ferro esponja; 

-na segunda etapa, com participação da iniciativa privada, se
rão instalados a aciaria e\étrica e o Jingotamento continuo para pro· 
dução de 500 mil toneladas; ano de tarugos, com utilização do ferro 
esponja obtido da unidade de redução direta, e a unidade de Iam i· 
nação, que produzirá 470 mil toneladas fano de não-planos leves, ao 
carbono (verga\hões, barras, perfis c fio-máquinas); 

• investimentos totais da ordem de 430 milhões de dólares, dos 
quais cerca de um terço para a implantação da primeira etapa, cuja 
entrada em operação está prevista para o inicio de t 983, se óbices 
maiores não se opuserem à execução do cronograma traçado. A se
gunda etapa está prevista para ser posta em marcha em \986 e plena 
operação em 1988; 

• o mercado do empreendimento é, basicamente, o da Regrlo 
Sul, carente de ferro esponja e de laminados não-planos; ns estudos 
realizados demonstram que a partir de 1980/90, mesmo com a plena 
operação da SIDERSUL, a Região Sul voltará a ser deficitária no 
suprimento de laminados não-planos leves, ao carbono.' 

Para avaliar-se a repercussão do empreendimento na economia 
estadual, importa considerar os seguintes dados: 

-a área de influência Jocacional da indústria é a região do Li· 
torai Sul de Santa Catarina, que conta com 32 Municípios e uma po· 
pulação ao redor de 600 mil pessoas, algo como 16% da população es
tadual, fator de alta densidade demográfica, exatamente numa área 
das mais carentes do Estado, cuja contribuição ao produto catari· 
nense não excedia a 9% no ano de 197J; sua renda per capira situa-se 
cm 70% da média do Estado; 

-o empreendimento deverá afetar cerca de 40 mil pessoas, con· 
siderados os empregos diretos c indiretos, e dependentes; 

-a necessidade de geração de novos empregos em Santa Cata· 
rinu é da ordem de 30 mil ocupações novas anuais: 

-a sustentação do parque fabril catarinensc tem sido devido ü 
utilização das poupanças próprias, responsáveis pela continua ex· 
pansiio dus nossas indústrias, o que, todavia nào é suscetível de cor
r~sponder it pressão dus novas necessidades de emprego menciona· 
das: 

-a SIDERSUL é, seguramente, a iniciutiva mais importantt: 
no SL'ntido de.: rcspondt:r 11os desalios que se põem diante do Estado. 
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pois que, intensivu dt.: mào-dt.:-obra t.: propulsora de tt.:cnologia, é ir· 
radiador:~ de dcscnvolvimr.:nto; 

- su:t primeira etapa gerará 133 milhões de !CM c 43 milhões 
de cruzeiros de I PI, anualmente, elevados, respcctivUmentc, para 447 
milhões c I M7 milhões de cruzl!iros anuais na sl!gunda etapa, cm cru
t.ciros de !977. O orçamcnlo atual do Estado é de Cr.S 
I J.H 12.H61.600,ll0. 

Anota-se que, para a Região Sul, o empreendimento representa 
o c:.tminho para a valorizuçào da principal rl!serva energética não
renovúvel da Região, pois a preocupação dominante do projeto é o 
desenvolvimento de um modelo tecnológico adaptado às pcculiarida· 
dcs regionais, baseado exclusivamente em recursos nacionais em mi
uàio, t•m redutor c em combustil•eis. 

Em termos de Brasil, a SIDERSUL significa a implantação c 
operàção de um modelo siderúrgico que atende us metas mais rele· 
vantes do momc:nto nacional: no que: concerne à estratégia industrial 
pela descentralização econi>mica e industrial c o conseqUente fortale· 
cimc:nto das economias regionais; no que se refere ao Balanço Ener· 
gético Nacional - pela redução da importação de energia e incre
mento da participação de novas fontes alternativas de origem nacio· 
na!; seja quanto ao Plano Mestre Siderúrgico- em face da substi· 
tuição de redutores importados por redutores nacionais, razão deter· 
minante do apoio do CONSIDERe da SIDERBRÃS u implantação 
da SI DERSUL. 

O Sr. Jaison Barreto (MDB- SC)- Permite V. Ex• um apar· 
te'~ 

O SR. LENOIR VARGAS (ARI::NA- SC)- Ouço V. Ex•. 
nobre Senador Jaison Barreto. 

O Sr. Jaison Barreto (M DB- SC)- Acompanho a exposição 
que faz V. Ex•. abordando assuntos que dizem muito de perto não só 
~~gente catarincnse mas, neste momento de crise energética, aos inte
resses nucionais. Solidarizo-mc, numa demonstração de que a colcti .. 
vidade eatarinense, como um corpo só, defende este projeto estimu· 
lado pelo Governador, pelo ilustre Secretário da Indústria e Comér· 
cio c pelo dinâmico Presidente Fernando Marcondes de Matos. A 
minha participação visa apenas trazer a preocupação que hoje assai· 
ta, não só a comunidade catarinense mas a amplos se tores da opinião 
nacional, quanto à posição que o Governo Federal venha a adotar, 
no que diz respeito à implantação real do projeto SIDERSUL. E, ho
je, 'o Jornal do Brasil traz algumas colocações, de homens vincula
dos ao setor, que desestimulam c que fazem prever sérias dificuldades 
quanto à implantação deste projeto. Sabe V. Ex• que Santa Catarina 
tem sido preterida e marginalizada em amplos setores, e há um recla
mo cm relação ao tratamento dispensado por vários governos fede
rais ao nosso Estado. E neste momento em que um velho sonho, uma 
velha aspiração do povo catarinense, de um melhor aproveitamento 
do seu carvão. encontra bases que, inclusive, dizem também respeito 
aos interesses nacionais, nós estamos a cobrar das autoridades maio
res um apoio cfetivo e real u implantação da SIDERSUL. Dai o nos
so reclamo quanto às declarações do Sr. Olinto Villas-Boas, 
Sccretúrio-Adjunto do CONSIDER: 

"o Governo jamais fará a unidade de não planos pre
vista no projeto Sidersul". Esclareceu que as diretrizes go
vernamentais são claras e reservam para a iniciativa priva
da este setor. 

"Faremos"- disse.;.... "ati: a unidade de redução dire
ta para a produção de ferro-esponja, que é um insumo side
rúrgico que beneficiará o selar privado, e a PETROBRÃS 
se responsabilizará pela unidade de gaseificaçllo do carvi10 
vapor". 

Temos mnis algumas opiniões também contrárias: 
O secretário executivo do Consider, Sr. Aluisio Ma

rins, anunciou, ontem, que o Governo não irll implantar o 
projeto Sidersul sem a participaçilo dos empresários priva
dos c 

Para o Sr. Jorge Gcrdau Johannpster, o projeto Sider· 
sul só tcrú viabilidade- de acordo com o próprio Governo 
- se tiver participaçilo privada. 

O Sr. Paulo Villarcs demonstrou grande teinor de que 
o Governo venha a se expandir no sctor de não planos. 

Então cu me colocaria cxatamcnte no cerne da discussão que envolve 
hoje a implantação da SIDERSUL: entendemos nós, ou pelo menos 
a imensa maioria do povo catarincnse, qui! interesses particulares 
não pode, sob crime de lesa Pátria, interferir na tentativa de bloquear 
a impluntação dessa siderúrgica, que diz respeito aos interesses da 
Naçiio, quer na exploração de uma fonte alternativa de energia, sem· 
pre abandonada, sempre relegada a segundo plano, quer pela possi· 
bilidadc de adquirirmos tecnologia num selar que necessita de mo· 
dcrnização imediata. De modo que a interferência desses grupos pri· 
vados, capitaneados pelo Grupo Gerdau, do Rio Grande do Sul, e 
encontrando respaldo e interesses outros como o do Sr. Paulo Villa· 
rcs, no meu entender, tem que ser repelida e rebatida pelo Governo 
Federal. De modo que lamentamos as declarações do Secretário· 
Adjunto do CONSIDER, o Sr. Olinto Villas-Boas, e do Sr. Secre
tário Executivo, o Sr. Aloísio Marins, que praticamente entregam o 
poder de decisão, pura a implantação da SIDERSUL, à iniciativa 
privada, porque o poder de barganha que teria o poder central, como 
uma ameaça de interferência direta da implantação da siderúrgica, 
fica, hoje, colocado às claras. Então, esses grupos privados que não 
estão interessados, evidentemente, na implantação da siderúrgica, 
não querem participar do empreendimento, simplesmente se negam a 
colaborar com um empreendimento que foge à pequeneza da iniciati· 
va privada c transborda para os interessses maiores da Nação. De 
modo que, hipotecando solidariedade ao pronunciamento de V. Ex•, 
quero deixar o meu protesto mais veemente, defendendo a tese de 
que o Governo central deve estatizar, permitir recursos para a im· 
plantação definitiva da siderúrgica, com ou sem a participação da 
iniciativa privada. Porque o que nua se pode i: atrelar os interesses 
maiores da Nação aos interesses pequenos de meta dúzia de senhoros 
que têm, inclusive, estimulado e conseguido implantar suas indús· 
trias com os incentivos do Governo Federal. 

O SR. LENOIR VARGAS (ARENA- SC)- Agradeço ao 
aparte de V. Ex• que, juntamente com os de seus companheiros, 
como de resto, de toda a representação de Santa Catarina, empenha· 
se cm robustecer este.movimento, cm torno da implantação da SI· 
DERSUL no Estado barriga-verde. 

Tomei conhecimento das declarações referidas por V. Ex• e an· 
tes estava mais preocupado com as mesmas, porque a Imprensa, nes· 
ses últimos dias, no momento em que foi denagrado, em Santa Cata· 
ri na, o movimento em torno da efetivação da SIDERSUL chamando 
u colaçilo aquelas responsabilidades as quais se assumiram, através 
de várias entidades estatais e paracstatais, a Imprensa nacional, não 
sei porque razão, a partir desses posicionamentos trouxe algumas 
matérias que, por certo, deram-nos certas preocupações. 

O Estado de S. Paulo, por exemplo, cm artigo assinado, tinha 
aqui uma matéria em três colunas: 

"Gerdau questiona projeta da SIDERSUL." 

Um outro jornal, o Estado de S. Paulo, do dia 9: 

"E inoportuno o novo projeto da SIDERSUL". 

Esta, uma matéria com quatro colunas. E assim, vàrias outras 
manifestações, algumas declaradas c outras apresentadas sob forma 
indireta, estavam a demonstrar que começava a dar preocupação -
no meio siderúrgico privado - a dcnagraçllo do movimc,nto cm tor· 
no da SIDERSUL, isto é, a siderúrgica de Santa Catarina. Agora, as 
declarações referidas por V. Ex•, que cstllo inseridas no Jornal do 
Bra.•il de hoje, elas de certa forma nlio desalentam tanto, porque es· 
tava estabelecido nu politica siderúrgica nacional que a feitura dos 
nilo-planos seria, digamos assim, o quinhllo destinado à iniciativa 
privada. 
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Aqui, nesta dccluruçilo, mencionada por V, Ex•, o Sr. Aloisio 
Marinho anunciou que o Governo não irá implantar o projeto SI
DERSUL sem a participação dos empresários privados c que, dentro 
de 30 dias, irá promover novo encontro com a iniciativa privada, a 
fim de definir a sua participação. Veja bem: há urna duplicidade c já 
cstú-se marcando um prazo pura a iniciativa privada se definir. E, 
que a participação da iniciativa irú se definir favoravelmente, porque 
as outras participações da PETROBRÁS com a sua parle c a SI
DERSUL fazendo a sua, evidentemente, irá permitir que se chegue a 
bom tempo. 

O Sr. Jaison Barreto (MDB- SC)- Permite V, Ex• um upa•
tc, rapidamente? 

O SR. LENOIR VARGAS (ARENA- SC)- Ouço com pra· 
zer V. Ex• 

O Sr. Jalson Barreto (MDB- SC)- Aguardo, Senador Lenoir 
Vurgus, a oportunidade de inscrição para poder reforçar o apelo que 
faz V. Ex• quanto à definitiva implantação da SIDERSUL. Chamo 
a atenção de V. Ex• cxalamcntc para essa colocação: o poder de bar
ganha que o Governo teria pura estimular a iniciativa privada a par
ticipar do projeto é entregue de bandeja, através de uma decla
ração como esta que fecha a perspectiva de implantação por parte do 
Governo. É evidente que o grupo privado sabendo dessa decisão do 
Governo Federal, de não implantar a siderúrgica sem eles, oferece
lhes instrumentos de pressão muito maiores se acaso o Governo par
ticipasse da discussão afirmando que inclusive, se a iniciativa privada 
não pretender participar - corno o projeto é de interessse nacional 
- ele próprio o fará. Estranho que, num momento de definição 
como este cm que o Governo, através, parece-me, de manifes
tações desses senhores, entregue à iniciativa privada o poder de 
decisão de um projeto da maior relevância, o qual deveria ser defen
dido com unhas e dentes por todos os selares da coletividade calari
nense e por aqueles que, no plano nacional, entendem que o País 
deva se libertar dessa dcpendéncia energética que hoje, e cada vez 
mais, se aprofunda. 

O SR. LENOIR VARGAS (ARENA- SC)- Agradeço o 
aparte de V. Ex• e confio em que seremos bem sucedidos. 

O SR. PRESIDENTE (Gastão MUller. Fazendo soar acampai
nha.)- Nobre Senador, quero lembrar que V. Ex• tem apenas 5 mi
nutos para terminar o seu discurso, tendo em vista que teremos uma 

. sessiio às 18 horas e 30 minutos. 

O SR. LENOIR VARGAS (ARENA- SC)- Já concluo, Sr. 
Presidente. 

Truta-se de mais uma contribuição caturinense, em trabalho, cm 
participaçi10 c em objetivo, tal como tém representado o trabalho, a 
participação e os objctivos catarincnscs, ao longo de sua história, ao 
esforço de desenvolvimento do Brasil. 

Nosso afã, Senhor Presidente, é que esta nova contribuição, 
pelo seu vulto e pelo que requer de volume de investimentos, não re
cai apenas sobre a o:sponsabilidudc do Estado de Santa Catarina. Na 
verdade, a empreitada é por demais onerosa para que dela dé contas 
sozinho a província barriga-verde.· 

Como salientei, o Protocolo que assegurou o reconhecimento da 
importúncia c da irreversibilidade do Projeto SIDERSU L, foi cc
lchrado entre o Governo cutnrincnse c a SIDERBRÃS, com a intcr
vcniéncia do CONSI DER c da PETROBRÃS, cm solenidade presti
giada pela O\iio ministerial. 

S~1nta Catarina se volta, neste instante, desta tribuna, por decla
rações de um de seus representantes aos dignos dirigentes desses altos 
órgi"10s da Administração federal c igualmente aos eminentes Minis· 
tros das Minas c Energia c da lndústriu c do Comércio, para renovar 
nossa esrcrança c n:itcrnr nosso upclo no sentido de que ni"w nos fal
tem ~.:om o seu upoio, qUt: i: indispensável, U viubilizaçào da Siderúr
gica. O CONSIDER. mantendo c convalidando a prioridade do em-

------------------------------------
prcendimcnlo; a SIDERBRÃS concretizando seu apoio cfctivo ú cu
pitaliwçüo da SIDERSUL; a PETROBRÃS, realizando a unidade 
de gaseificação, ponto de partida da Siderúrgica; o Ministério das 
Minas e Energia, definindo o preço do gás do carvão no nível com
patível com a realidade do mercado c a viabilidade de projeto; o Mi
nistC::rio da Indústria e do Comércio, assegurando ao empreendimen
to o tratamento prioritário que sua concepção reclama no quadro da 
politica industrial do aluai Governo. Desejamos uma Siderúrgica cm 
Santa Catarina, para servir ao mercado regional c contribuir para o 
desenvolvimento cconõmico e social do Pais, meta e escopo de todos 
nós. 

Silo estas as nossas esperanças. 
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Mui lo bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Gastão MUller)- Concedo a palavra ao 
nobre Senador Mauro Bcncvidcs. 

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

A Capital ccurcnse será sede, cm julho vindouro, de um magno 
conclave, para o qual convergem as atenções dos círculos universi
tários do País. 

Truta-se da 31• reunião anual da Sociedade Brasileira para o 
Progresso da Ciência, a ter lugar no compus da Universidade Federal 
do Ceará, entre os dias li e 18 do referido mós. 

Há poucos dias, o professor Oscar Sala, presidente da entidade. 
esteve cm Fortaleza, acertando providências relacionadas com a efc
tuaçào do Congresso c estabelecendo contacto com autoridades e ór
gflOs da imprensa local. 

A pn:visào de comparecimento situa-se na faixa dos cinco mil 
participantes, o que evidencia o interesse despertado pelo certame 
entre a comunidade científica do Pais. 

Tendo cm vista a sobrecarga incidente sobre a rede hoteleira da 
cidade, muitas famílias se dispuseram a acolher os visitantes, numa 
integração clogiávcl que reflete o espírito hospitaleiro da gente alcn
carina. 

Como tema central do 31' Encontro da SBPC, ao qual se atrela
roo todas as abordagens de plenário c Comissões de cst~do, foi esco
lhido o seguinte: "Os dilemas da produçl\o cientifica no Brasil". 

Paralelamente à reunião, serão levadas .a efeito promoções de 
caráter cultural, tais como exposições de ar~e. espetáculos teatrais. 
etc. ' 

Igualmente, os participantes prestarão homenagem ao poeta po
pular "Putativu de Assaré" - repcntista que ó dotado de incompu
rúvcl poder de criatividade. 

À proporção que se aproxima o mós de julho, aceleram-se os 
trabalhos de organização do certame, numa atividade febricituntc de 
que se incumbem professores e alunos das nossas Universidades. 

Pela repercussão que a 31• reunião da Sociedade Brasileira pura 
o Progresso da Ciência alcançarú certamente, cm todo o território 
nacional, foi que deliberei registrá-lo nesta tribuna, com votos por 
que alcance os nobres objctivos propostos. 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Múilo bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Gastão M Ullcr)- Concedo a palavra ao 
nobre Senador Jutahy Magalhães. 

O SR. JUTAHY MAGALHÀES (ARENA- BA. Pronuncia o 
seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

Ao ler nos jornais a notícia de que um determinado Aiatolá ha
via declarado que "ninguém poderia ser preso como terroristu por 
nenhum governo estrangeiro se matar as pessoas condenadas pelo 
Tribunal, pois cslarú cumprindo ordens", fiquei estarrecido. Não po
dia crer no que lia. Via neste fato u tentativa de oficialização do as· 
sassinato. Via nesta declaraçi'lo o desrespeito à ordem juridicu inter· 
nadll!lal. 

Com a aceiH1çi'lo de tal absurdo, ou melhor, deste uto criminoso, 
estaríamos, de uma vez, aceitando a extinção du soberania mu.:ionul. 
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Existem medidus, previstas no Direito Internacional, abrangendo 
os pedidos de exlradiçuo de possíveis criminosos. Como, cm comra· 
parlida, lambi:m está garantido o direito de asilo polilico. 

Nào desejo entrar no exame do mérito da ação do Xá, quando 
esteve :1 frente do governo do lril. Aceilo, até como verdadeirus, as 
informações sobre os crimes cometidos sob sua responsabilidade. 
Nào posso, porém, aceilar esta caçada humana que querem oficiali· 
lar. Os responsúveis de hoje pelos destinos do Irã, que usem as nor· 
mas jurídicas adequadas e seguidas. pelos governos civilizados, 
Peçam a extradição do ex-Xá Reza Pahlevi. Respeitem a soberania 
de cada país. Não percam o respeito da humanidade, que acompa
nha horrorizada esta caçada em obediência a uma ordem homicida. 

Por considerar oportuna as publicações dos editoriais dos jor
nais O Globo, de 15 de maio, sob o título "Terror Sacramentado", e 
da Folha de S. Paulo, do mesmo dia, sob o título O Tribunal Fanáti· 
co, é o que insiro no final deste rápido pronunciamento, para que 
constem dos Anais do Senado: 

O Globo "Terror Sacramentado: 
Os Aiatolás, administradores diretos do programa de 

terror islâmico, pretendem que o assassinato do ex-Xá Reza 
Pahlevi, de membros de sua família e de dirigentes do regi
me deposto ora no exterior - decretado pelo Tribunal Re
volucionário - goze de imunidade internacional. 

Não se tratasse o I rã de uma potência petrolífera, à de
terminação de que "ninguém poderá ser preso como terro
rista por nenhum governo estrangeiro se matar as pessoas 
condenadas pelo Tribunal, pois estará cumprindo ordens", 
o mundo reagiria recomendando que os aiatolás fossem 
postos quanto antes em camisas-de-força, em face do agudo 
estado de insanidade demonstrado. 

Mas esses desígnios insanos vêm de um país que é de 
qualquer maneira o segundo maior exportador mundial de 
petróleo e onde as forças fanáticas do atual regime revolu
cionário tt:m as mãos livres para querer levar a extremos o 
uso da riqueza energética como arma de pressão econõmica 
e política. 

Assim, a tentativa de legitimação internacional do as
sassinato político, da doutrina Khomeini, adquire dimen
sões de indisfarcável gravidade e precisa merecer, de ime· 
dia to, o indignado repúdio de todos os governos e de toda a 
opinião pública comprometidos com a defesa dos valores 
fundamentais da civilização. 

A Justiça revolucionária do Irã limita-se a chancelar as 
explosões de desforra e de ódio político que se sucederam à 
queda do Xá. Os julgamentos são sumaríssimos. Os réus 
não têm direito a defesa. Na maioria dos casos, os crimes se 
definem pela simples participação dos acusados no antigo 
regime ou por suas relações de amizade com a casa impe
rial. 

A monarquia foi derrubada em nome, inclusive, do 
respeilo aos direitos humanos. Contra Reza Pahlevi pesa
vam incriminações de tirania aliada à impiedade, seus ad
versários internos teriam conhecido as piores formas de 
perseguição e tortura. Sua política era equiparada às mais 
implacáveis já existentes em qualquer tempo. 

E o que vemos hoje substituindo a opressão do Xá'! 
Vemos os direitos humanos espezinhados na República Is· 
lâmica do Irã. 

Se não existe ainda uma ordem mundial capa>. de im
pedir a matança política localizada, existe pelo menos a 
burrciru du soberania de cada puís pura impedir que tuis 
doutrinas c respectivas prúticus penetrem cm suas frontei· 
ras nacionais. 

A ordem emanada dos uiatolús se conslitui num salvo
conduto para terroristas c ussussinos de todu espécie que 

puderem se ~1proximar do ex-Xá e dos demais condenados, 
secretamente, pelo Tribunal Revolucionário Islâmico. O 
atrativo da régia paga, cm petrodólares, nessa altura hú de 
estar estimulando uma legiào de sicários profissionais ou 
em disponibilidade. As vocações da violência e do crime, 
em qualquer parte da terra, conquistaram um patrocínio in· 
comparável. 

Não é possível que a consciência moral do mundo se 
omita diante da palavra de ordem homicida dos aiatolás. 
Nào i: possível que cruzados dos direitos humanos se calem, 
nem que os governantes se conformem. Trata-se, certamen· 
te, de um pesadelo, mas enquanto isso os assassinos são ex
tremamente reais.'' 

Folha de S. Paulo: "Tribunal Fanático": 

"0 presidente dos "tribunais revolucionários" do Irã 
acaba de anunciar que o ex-Xá do Irã, Reza Pahlevi, sua es
posa e outros membros da família imperial foram condena
dos à morte e que portanto será lícito a quem quer que seja 
assassiná-los onde estiverem. Por maiores que sejam os res
sentimentos que os novos dirigentes persas possam ter em 
relação aos antigos governantes, não i: possível imaginar 
um fanatismo que chegue a tal ponto de condenar alguém 
in absentia e ainda estimular eventuais assassinos a executar 
a adem. Ordem dada, aliás, por um tribunal cuja validade 
jurídica deve ser olhada sob a maior suspeita, já que ele 
próprio faz as suas leis, os acusados têm escasso - e inútil 
- direito de defesa e as vítimas são despachadas poucas 
horas depois de proferida a sentença fatal. 

Nào era isso que se esperava dos novos dirigentes per
sas, que durante anos lutaram contra a ditadura do Xá e de 
seus apaniguados, prometendo um país independente e li
vre, com os direitos dos cidadãos como algo sagrado e into
cável. De fato, à ditadura do Xá se seguiu uma ditadura dos 
aiatolás e dos mulás, que conduzem uma massa enraivecida 
a vinganças, sem o devido processo da lei. 

Ao terror imposto pelos Pahlevi seguiu-se o terror dos 
lideres religiosos, com a mesma lógica implacável das n:vo
luçõcs que precederam esse grande movimento popular que 
derrubou o Xá. Foi assim na Revolução Francesa, na Re
volução Russa c nas outras, que seguiram o modelo desta 
última. Mas acima de tudo, como marca do fanatismo ir
responsável âesses líderes que, des.a forma, se desvinculam 
dos conceitos que marcam a civilização moderna, está a vi
são dos aiatolás segundo a qual o Xá e sua família poderão 
ser punidos onde os alcançar o braço armado de um sicário 
que se anuncie como executor das ordens do "tribunal re
volucionário". 

i\ semelhança de Stálin, que mandava abater suas víti· 
mas empregando os agentes da GPU, os aiatolás e mulás 
iranianos estão esquecendo atê mesmo porque fizeram a 
revolução em seu país". 

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

O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa)- Concedo a palavra 
ao nobre Senador Gastão MUller. 

O SR. GASTÀO M'úLLER (ARENA- MT. Pronuncia o se· 
guintc discurso.) -Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

Vou apresentar hoje o Projeto de Lei, alterando a Lei no 5.9MH, 
de 14 de dezembro de 1973 - "que regula os direitos autorais, e dú 
outras providências'\ no sentido de vedar u impressão de obra litc· 
rúria, produçrto de versão cinemutogrúlica ou rcprl!sentuçào teutrul 
que divulgue memórias de criminososcondcnudo pela Justiça. rcluti· 
vas u delitos por eh: pruticados. 
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t\ ju~tilicutiva comtante dn Projeto é a seguinte: 

• Justifica~;ào 

Estú se generalilando, entre nós c cm todo o mundo, a prãtica, 
anti-social, de U:tr Uivultuu;fto a rncmóri:1s de criminosos condenado~. 
pt:la Justiç~1. fazend11 verdadeira apologia do crime c, assim, transfor
nwnllo os dclinqücntes cm lumíis exemplares paru a juventude. Al
guns, :11~. se locupletam do próprio crime praticado c, por meio do 
direito :1utoral, enriquecem nababcscumentc, numí.l utitude de extre
ma zomhariu pcb socied:tdc que os puniu e os segregou do seu convi
vio. 

Vale ressaltar a publicaçilo pelo Jornal "O Globo", cm sua 
cdiçfto de 17 de abril do corrente ano, na Coluna de Carlos Swann. 
da seguinte nota: 

"CRIME FRANCES NÃO VAI COMPENSAR 

Os criminosos franceses nào poderão mais receber 
direitos autowis por suas memórias literárias (ou versões 
cinematográficas das mesmas), Ali: o final do mês, o Sena· 
do vai aprovar a "Lei Mesrine", pela qual se impedirá que 
a narração da delinqUência enriqueça o delinqUente. 

O projeto da lei surgiu quando o atar Jean Paul Bel· 
mondo fez um contrato de compra dos direitos cincmato
grálicos das memórias de Mcsrine, o "inimigo público n~' I 
da França", que estú foragido há mais de dez meses e tem 
ganho dinheiro com a publicação de seu livro," 

A violência não é privilégio desta ou daquela Nação. Está gene· 
ralizada por toda a parte. 

O Governo Federal atento a esse grave problema não tem medi
do esforço no combate á criminalidade, procurando soluções cficit· 
zcs, no sentido de atenuar ou mesmo impedir o seu constante aumcn· 
to. 

O brilhante editorial de "O Globo" sob o titulo, Uniito Contra o 
Crime, de 2 de abril de 1979, retrata õelmente esta preocupação do 
Governo. 

Diz o artigo: 

"UNIÃO CONTRA O CRIME 

,\disposição do Ministro da Justiça de coordenar e in· 
centivar um esforço nacional de combate à criminalidade 
representa indicador preciso da gravidade a que chegou o 
problema. 

Trata-se de atitude inédita: nunca antes o Governo Fe
deral encarou a defesa dos cidadãos contra o crime como 
responsabilidade sua, Pode ser exatamenle o que faltava 
para que, também pela primeira vez, se obtenham resulta· 
dos positivos cm escala signiõcativa. 

Como disse há algumas semanas o General AntOmo 
Carlos Muricy, pouco depois do assalto cm que quase per· 
deu a vida, a defesa da sociedade exige unidade de coman
do. E evidente- a ponto de ser alarmante- que ninguém 
o tenha dito antes. 

No Rio, onde o Vt:lerano chefe militur ofereceu o seu 
conselho, essa unidade não existe. Ao contrúrio, os dois 
bruços principais da manutenção da ordem, as policias mi· 
litar c civil, dão freqUentemente a impressão de serem alia
dos relutantes c mutuumentc desconfiados. 

Deve-se esperar que a iniciativa do Ministro da Jus
tiÇi.t, dmmando a Brasília os Secrctúrios de Scgurunçu, pro
movendo o estudo c debute da situuçfw. desperte consenso 
cm torno da necessidade do trnbt11ho unilicado. 

ls~o. cm todos os sentidos. O entrosamento precisa 
existir entre organismos federais, cstndunis c municipais: 

entre os governos dos Estados; c, finalmente, entre as dife
rentes ftreas de cadJ organismo . 

E ampliando o conceito do comando unificado atê 
suas maiores implicações surgirão, espera-se, condiçõc~ 
para que ele tumbêm passe a existir na base da pirúmid~.:. 

Hú inúmeras outras vantagens numa abordagem fede
ral da questão. Entre elas, está levar a defesa do cidadão ur· 
bano (jú que a criminalidade, como problema social grave, 
é, acima de tudo, fenómeno metropolitano) pura as agend:h 
ministeriais. 

Nesse foro será possível pela primeira vez associar o~ 
índices da criminalidade aos demais fatores costumeira
mente analisados quando se procura aferir a qualidade de 
nossa vida- e assim aumentar o realismo da visão do pró
prio governo sobre o estado da Nação, 

Não vem ao caso, no âmbito dos objetivos do Ministro 
Pctrõnio Portella, discutir as raízes cconômicas e sociais do 
crime e da violência nas ruas. Evidentemente exbtem, mas 
eliminá-las já é parte da estratégia global de desenvolvimen· 
to: além disso, fixar-se nelas pode ser uma forma bastante 
eficaz de não fazer coisa alguma. 

A ofensiva que agora se esboça precisa ser pragmática, 
direta. E necessário reformar práticas administrativas, ree
xaminar leis, redistribuir recursos e, principalmente, coor
denar esforços c subordinar vontades ao bem comum. 

Em nenhum campo de atividade os problemas existem 
isolados no espaço. Não adianta prender mais gente se não 
há celas para colocar os detidos; de nada serve construir 
prisões enquanto isso significar a construção de fábricas de 
delinqUentes. Muito menos tem sentido reclamar da super· 
lotação dos xadrezes enquanto muitos dos que lá estiverem 
forem vítimas do sistema que faz companheiros de cela o 
assaltante empedernido e o operário sem documentos. 

Enlim, mesmo cuidadosamente selecionando os mais 
imediatos e concretos objetivos, há muito para fazer. O cs· 
forço uniõcado que o Ministro da Justiça promete parece 
ser o único caminho eficiente para executar uma parct:la 
significativa da imensa tarefa." 

Além disso, os meios de comunicação de massa têm contribuído 
sensivelmente para o aumento do índice de criminalidade, uma vez 
que esses meios criam informações erradas quanto à freqUência e ti· 
pos de violências, banalizando-as e, o que é o pior, habituando-nos ao 
seu convívio, como se fizesse parte de nossas vidas. 

A história desses condenados oferece, ainda, as necessárias infor· 
mações sobre métodos inteligentes e eficientes para se elaborar um 
crime. A literatura criminal está repleta de atos criminosos pratica
dos sob a inspiração de obras literárias ou versões cinematográficas, 
já que estes relatos proporcionam autênticas aulas de como preparar 
c executar um delito. 

Convém ainda salientar que a admtração dos jovens pode ser 
dirigida para esses malfeitores hábeis, esses "artistas do crime" que 
concedem entrevistas co\etivas, aparecem em manchetes nos jornais, têm 
sua história transformadu cm obra literária, levando o nosso jovem á 
imituçf1o por imuturidude, 11 sugestionulibilidade ou à identificuçào. 

A medida, porém, não deve ultrapassar os seus legítimos purá· 
metros, ou seja, atingir u fuixa dos denominados delitos políticos, os 
quuis, como se sabe, possuem características distintas dos chamados 
crimes comuns, geralmente praticados por motivos torpes ou cruéis. 

O presente projeto, assim dando scqUênciu uo recomendado no 
arl 153, ~ H•, in ./ÍIIf'. da Constituiçuo Federal, procuru preservar a 
sociedade das "puhlicações c exteriorizações contrúrins t1 moral c aos 
bons costumes". 
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Sr. Prc!iidcntc, Srs. Senadores, o texto do Projeto a ser aprcscn
wdo é o seguinte: 

PROJETO DE LEI DO SENADO N• , DE 1979 

Altera u Lei n• 5.988, de 14 de dezembro de 1973, "que 
regula os direitos autorais, e dú outras provldêncins". 

O Congresso Nacional decreta: 

Art. I'' O Capítulo II do Título VIII da Lei n• 5.988, de 14 de 
dezembro de 1973, passa a ter o seguinte art. 130, renumerí.ldos o 
aluai an. 130 c seguintes: 

"Art. 130. E vedado imprimir obra litcrúria ou produzir vcrs<w 
dncmí.ltográlica ou representação teatral que divulgue memórias de 
criminoso condenado pela Justiça, relativas a delito por ele pratica· 
do. 

§ I• Nas condições do preceituado no caput deste artigo. nc· 
nhum direito í.lUtoral poderá ser considerado ou rcclamí.ldo. 

* 2Y O disposto nt:stc artigo não se aplica aos delitos políticos." 
Arl. 2• Esta lei entra em vigor na data de sua publicaçilo. 
Art. 3'·1 Revogam-se as disposições cm contrário. 
Era o que tinha a dizer. (Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa)- Concedo a palavra 
ao nobre Senador Henrique Santillo. 

O SR. HENRIQUE SANTillO (MDB- GO. Pronuncia o se· 
guínte discurso.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

A construçilo de Brasília continuarú sendo a grande obra do sé· 
cuJo XX, nua apenas pela edíficaçilo de uma cidade moderna no pia· 
nalto central, mas muito mais por constituir·sc a Capital da Espc· 
rança, na medida mesmo em que propiciou à consciênchl nacion;.d 
deixar de ser apenas litorânea. A imensidilo territorial do interior 
brasileiro viu-se capaz de integrar-se econômico-socia!mcnte ao res
tante do País. 

Ninguí:m discute ter a trunsferi:ncia da Capital Federal para o 
planalto central criado excepcionais condições pura a interiorização 
do desenvolvimento pela ocupação produtiva dos grandes espaços 
vazios do Ccntro·Oeste. 

Com o crescimento de Brasília, em ritmo crescente, aumcntu 
paulatinamente sua área de ínfluí:ncía sobre uma regiilo do Estado de 
Goiás e parte de Minas Gerais. Esta influí:ncia estabclece·sc em to
dos os níveis: político, económico, social e cultural. 

No setor cconõmico, sobretudo, tem havido inúmeras influén
cias benéficas, pela implantação e pavimentaçilo de grandes rodo· 
vias, o que tem propiciado alguma melhora da produção agrope
cuária da região. 

No entanto, propiciando a presença de Brasília intenso fluxo 
migratório, de todas as partes do País é certo que têm aumentado ex
traordinariamente os problemas de ordem social, visto os Munící· 
pios da regillo não possuírem recursos para os atender. 

Por outro lado, a cada ano, naturalmente, aumentam as expec· 
tativas descnvolvimentistas da região, processo que se intensifica ain
da mais pela própria proximidade da Capital. 

O instrumento capaz de estimular este desenvolvimento regia· 
na!, destinado a criar condições de desenvolvimento mais equilibra
do, é a reativação do Programa da Regiilo Gcoeconómica de 
Brasília, com a participação da U nii\o, do Distrito Federal e do Esta
do de Goiás. 

A Região Geoeconómica de Brasília i: constituídu ~or 146 mu· 
nicípios goianos e por li municlpios mineiros, dividida em três cscu· 
las: local (Distrito Federal), de trunsição (M unic!pios de Luziánia, 
Cristalina, Formosa, Cabeceiras, Plunultinu, Padre Bernardo, Alcxâ· 
nia, Abadiânia, Pirenópo\is e Corumbá de Goiás), c rcgionul (os ex· 
Iremos atingem Cnta\ilo, Pontulina, I porá, Porangatu, Silo Domin· 
gos, Unaí etc.). Rcprcscntu e;.; tensa {m:a de Goiús de que Anúpo\is é 
o centro gcogrúlico. 

A posiç:1o dos últimos governos do Distrito Fl!deral tem sido 
sempre no sentido de administrú-lo, como se ele fosse apenas mais 
uma Unidade du Federução, esquecidos de que o fenômeno Bra)o,ilia 
n:w se contém nos limites do DF, mas precisa representar a inte
gr:lçfto de todu su;.1 úrea de influéncia no processo de desenvolvimen
to nacional. 

Com esta linulid;.ldc foi criado, cm 1966, pelo ent:10 Presidente 
Castcl\ll Branco, o FUNDEFE- Fundo de Desenvolvimento do 
Distrito Federal- através do Dccrt:lo-lci n~' 82, cujo artigo 210 esta
helccc: 

Os recursos do FUNDEFE serão aplicados cm progra· 
mas de desenvolvimento econõmico c social da n:giilo gco
económica do Distrito Federal·, na forma da rcgul:lmt!n
tação própria. Seu desvirtuumcnto tem represcntudo péssi
mos prcjuiLos à rt:gião. 

:\creditando ser neccssúria :1 participação consciente t: organiza
da de todos os municípios da Região Gt:oeconômica de Brasília na 
luta pelo seu dcsenvolviml!nto é 4ue estou propondo c cstimu\í.lndo a 
criação du Associaçrw dos Municípios du RcgiUo Gcocconómicu de 
Br:1silia, como formu de propiciar. além da organil.açflo dos t.:sforços 
pelo dt.:scnvolvimcnto, a formação conscit:ntc cm todm os municí~ 
pios, da nect!ssidade de se: cfetivarcm a!o'> salutares pressões politicas 
sobre os centros de decisões, forçando-se tomada de posiç[w consen
tânea aos interesses da região c, por conseguinte, da Capital da Re
pliblica. 

Sobretudo os municípios dt: Luziânia, Formosa, Alexânia c 
Unai, na ârea de transição, submetidos aos innuxos dirt:tos do cresci~ 
menta populacional da Cnpital, necessitam de atençilo especial a seu 
dest.:nvo\vimcnto. 

O eixo Anúpolis-Ceres, estendido de U ruaçu c Porungatu, ca· 
rece de investimentos nos sctores de armazenamento, estradas vici
nais, estímulo agropccuário c à agroindústria. 

O eixo Anápolis-lpamcri, na sub-rcgiUo sudeste de Goiás, ao 
lado dos sérios problemas relacionados com a educaçrw, saúde, sa
neamento básico, carecem de c~tímulos a seu desenvolvimento agro· 
pecuário. 

Pelo aumento da oferta de empregos, nestas áreas, com seu de· 
senvolvimcnto integrado, podcr-sc-á cumprir a buscu dos objetivos 
fundamentais que visam minimizar o fluxo migratório u Brasília, re· 
duzir a pressão exercida pela população residente nu área periférica 
sobre seus serviços básicos de educação e sáude, integrando e fortule· 
cendo a economia regional,' 

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

O SR. PRESIDENTE (Gastão MUller)- Não hú mais orado
res inscritos. 

Nada mais havendo que tratar, vou encerrar a presente sessão, 
designando para a de amanhã a seguinte 

ORDEM DO DIA 

-I-

Votaçilo, cm turno único, do Requerimento n• 140, de 1979, do 
Senador Orestes Quí:rcia, solicitando o desarquivamento do Projeto 
de Lei do Senado n• 189, de 1975, de sua autoria, que ucrescentu dis
positivo ao art. 8• da Lei n• 5.107, de 13 de setembro de 1966 (Fun· 
do de Garuntia do Tempo de Serviço). · 

-2-

Discussão, cm turno suplcmentur, do substitutivo do Scnndo ao 
Projeto de Lei du Climaru n• 109, de 1978 (n' 1.964/76, nu Cusa <lc 
origem), alterando a rcdaçüo dos :u·ts. 126 c 127 do Dccreto·lci 
nY 2Utl, de 25 de l'cvcreiro de 1967, que "displle sobre a organil.açiH' 
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da administraçf1o federal, estabelece diretrizcs para a reforma admi· 
nistrativa, c dá outras rrovidências"' tendo 

PARECER, sob n• 14H, de 1979, da Comissuo: 
- de Redaçiio, oferecendo a redução do vencido. 

-3-

Discussão, cm turno único, do Projeto de Lei da Câmara n• 46, 
de 197H (n• 973f75, na Casa de origem), que dispõe sobre a duração 
da jornada de trabalho do pessoal da Caixa Económica Federal, ten
do 

PARECERES FAVORÁVEIS, sob n•s 501 e 502, de 1978, das 
Comissões: 

- de Legislação Social, e 
- de Finanças. 

-4-

Discussão, cm turno único, do Projeto de Lei da Camara 
n• 149, de 1978 (n• 5.721/78, nu Casa de origem), de iniciativa do 
Senhor Presidente da República, que autoriza a alienação de bens 
imóveis da União, situados na área urbana da Guajará-Mirim, no 
Território Federal de Rondônia, e dá outras providências, tendo 

PARECERES FAVORÃ VEIS, sob n•s 180 a 182, de 1979, das 
Comissões: 

- de Constituição e Justiça, 
- de Economia e 
- de Finanças. 

-S-

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara 
cionalidade, nos termos do art. 296-do Regimento Interno), do Proje
to de Lei da Câmara n• 48, de 1978 (n' 1.395/75, na Casa de ori
gem), que dispõe sobre expressa permissão de visitas de caráter reli
gioso aos doentes hospitalizados, em qualquer horário, e dá outras 
providências, tendo 

PARECER, sob n• 159, de 1979, da Comissão: 
-de Constituição e Justiça, pela inconstitucionalidade, com 

voto vencido, em separado, do Senador Lázaro Barboza. 

-6-

Discussão, em turno único (apreciação preliminar da constitu
~ionalidade, nos termos do artigo 296 do Regimento Interno), do 
Projeto de Lei do Senado n• 130, de 1977-Complementar, do Sena· 
dor Vasconcelos Torres, que altera a Lei Complementar n• 11, de 25 
de maio de 1971, tendo 

PARECER, sob n• 160, de 1979, du Comissão: 
-de Constitulçiio e Justiça (ouvido o Ministério da Previdência 

c Assistência Social), pela inconstitucionalidade, com voto vencido, 
cm separado, do Senador Tancredo Neves, voto vencido dos Senado
res Cunha Lima, Nelson Carneiro, Franco Montoro e Lázaro Barbo
za c declaração de voto do Senador Henrique de La Rocque. 

O SR. PRESIDENTE (Gastão MUller)- Está encerrada a ses-

( LevatJta·se a sessão às /8 horas e 25 minutos.) 

DISCURSO PRONUNCIA DO PELO SR. PAULO 
BROSSARD NA SESSÃO DE 14-5·79 E QUE, ENTRE
GUE Ã REVISÃO DO ORtiDOR, SERIA PUBLICADO 
POSTERIORMENTE: 

O SR. PAULO DROSSARD (MDB- RS. Corno Líder, pro
nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

Outros deveres, que não o de estar neste Plcnúrio, impediram· 
me de ouvir os debutes travados até uqui. Mus tive ensejo de tomnr. 
conhecimento da crilica formulada pelo nobre Senador pelo Ccur{t, 
Sr. José Lins, no fato de o Movimento Democrático Brasileiro huvcr 
decidido manter, si t'l quamum, u decisão do seu Dirctório Nacional, 

·--------
relativamente ao afastamento do Partido, nas pessoas de seus Lide
res, do Conselho de Defesa dos Direitos da Pessoa Humana. 

Já que o assunto foi trazido il tribuna da Casa, Sr. Presidente, cu 
queria dar ciência do ofício com que respondi ao de S. Ex• o Sr. Mi
nistro da Justiça, vazado nos seguintes termos: 

Of. n• 24(79 

Excelentíssimo Senhor 
Ministro Petrónio Portella 
Digníssimo Ministro da Justiça 

Senhor Ministro 

Brasília, 8 de maio de 1979 

Lamento ler de declinar, como declino, do convite for
mulado por Vossa Excelência, pelo Ofício n• AV /GM/ 
SA/0250, de li de abril, para participar, enquanto Líder da 
Minoria no Senado, da reunião do Conselho de Defesa dos 
Direitos da Pessoa Humana, criado pela Lei n• 4.319, a 
realizar-se, após longa hibernação, amanhã, dia 9. 

Faço·o uma vez que, a juizo do Partido a que tenho a 
honra de representar, infelizmente perduram os motivos 
que, em 1971, levaram o MDB a afastar·se do Conselho, 
adulterado pela Lei n• 5.763. 

Receba, Senhor Ministro, as expressões da minha con
sideração. - Paulo Brossard. 

O nobre Senador Humberto Lucena já relembrou os fatos ocor
ridos ao tempo em que S. Ex• era Li der na Cámara e que foi, por isto 
mesmo, partícipe vivo e atuante daquelas ocorrências que levaram, 
àquele tempo, a Direção Nacional do MDB a afastar-se do Conse
lho. Agora se indagou se haviam desaparecido as causas, os motivos, 
as razões, daquela decisão. E, ao juizo da Direção Nacional do Parti· 
do, estas causas oão haviam desaparecido. 

O Sr, Marcos Freire (MDB- PE)- Permite V, Ex• um apar
te'? (Assentimento do orador.) Ao depoimento prestado pelo ilustre 
Líder Humberto Lucena, poderia acrescer o do período do Conselho 
de Defesa dos Direitos da Pessoas Humana na legislatura seguinte, 
quando exercia a Liderança o Deputado Pedroso Horta, do qual çu 
era o Vice·Lider. Poderia dizer que a descrição feita pelo Senador 
H umbcrto Lucena seria de ser reeditada em relação ao período se
guinte, mas já com uma pequena nuança: i: que o regime de repressão 
atingira tais excessos, levantava tais clamores na opinià<l pública, 
que na apreciação de um determinado caso, perigou a maioria gover· 
nista em nilo aprofundar as investigações em torno de um determina
do caso. Deu-se, então, o inédito: no Conselho de Defesa dos Direi· 
los da Pessoa Humana teve que se apelar para o voto de Minerva ... 

O SR. PAULO BROSSARD (MDB- RS)- E a Minerva aí 
decidiu contra os Direitos da Pessoa Humana! 

O Sr. Marcos Freire (MDB- PE)- ... que era do próprio Mi· 
nistro da Justiça. Diante daquela estrutura abalada pela perspectiva 
de que o Conselho determinasse investigações mais profundas em 
torno de um determinado caso, surgiram as alterações da lei enterior 
que criara o Conselho, alterações estas ... 

O SR. PAULO BROSSARD (MDB- RS)- Que aduterararn 
o Conselho. 

O Sr. Marcos Freire (MDB- PE)- Diz V. Ex• muito bem. 
Susta, para comprovar tal coisa, três inovações inseridas pela cmen· 
da que surgiu no Congresso. Primeiro: us reuniões do Conselho que, 
obrigatoriamente, deveriam ser duas por mês, e conseqUentemente 
24 vezes ao ano, em curútcr ordinário ... 

O SR. PAULO BROSSARD (MDB- RS)- Ordinário ... 

O Sr, Murcos Frelro (MDB- PE)- ... foram reduzidas pura e 
simplesmente a I /4, isto é, 6 anuais ... 
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O SR. PAULO BROSSARD (MDB- RS)- De doi> cm doi> 
ITU!St!S. 

O Sr. Marcos Freire (MDB- PE)- De dois em dois meses. 
uma; por aí jil estil se vendo as intenções daquela proposição aliciai. 
Em segundo lugar. mudava-se a estrutura e composição do próprio 
Conselho. de tal forma que lá se sentariam. ao lado dos representan
tes da ABI, da OAB, da Oposição do Senado e da Oposição na Cú
mara, outros integrantes ligados ao mundo do Execu<ivo, de tal for
ma que se avantajava a maioria de confiança do próprio Governo. 
Em terceiro lugar, impunha, como regra, o sigilo dos processos anali
sados. Ora, Excelência, bastaria a invocação dessas três alterações, 
para justilicar a reação do MDB em se af:istar daquele Conselho. 
Porque, sem essas novas limitações, o Conselho já se mostrara um 
dos órgãos mais inócuos que já existiram neste Pais, imagine, comes
sas alterações que foram impostas ao Conselho de Defesa dos Direi
tos da Pessoa Humana! Gostaria ati: de salientar a ironia das coisas. 
O Senador Aloysio Chaves lembrou que há quem diga que, num regi
me democrático e nessa fase de abertura, já não se justifica mais exisw 
ti:ncia do Conselho, desde que o Poder Judiciário, estabelecido em 
suus prerrogativas constitucionais, seria competente para analisar 
qualquer violação de direitos individuais. Ironia disse eu, porque 
exatamente, agora, que o Ministro da Justiça começa a reconvocar 
este Conselho- porque com o Al-5 até 31 de dezembro de 1978, du
rante toda a gestão do Presidente Geisel, cinco anos, o Conselho não 
se reuniu uma só vez, estes mesmos Governos que vivem ai upn:w 
goando o respeito à lei, o cumprimento da lei, e a lei, eles a modifica
ram de vinte e quatro sessões ordinárias por ano, para seis, anuais,-
este Governo não cumpriu a lei e não reuniu o Conselho uma só vez. 
E agora, que caiu o Al-5, que se redemocratizou o País, na expressão 
oficial, e que no entender do Senador Aloysío Chaves já se torna des
necessário em face da existência do habeas corpus, das garantias de 
vitaliciedade da Magistratura, então recomeça-se a convocar este 
Conselho, mas sem se admitir a revogação daquelas alterações. Foi 
até surpresa. Li no jornal que, se não me engano, o Presidente da 
OAB está admitindo a hipótese de a OAB não mais ir ao Conselho, 
se não houver uma reformulação na quebra do sigilo das matérias 
tratadas. Mui to obrigado a V. Ex• Desculpe-me o alongado do apar
te. 

O SR. PAULO BROSSARD (MDB- RS)- Mas o seu apar
te quase dispensa a minha intervenção, só ele justificaria a minha 
presença na tribuna neste momento. . 

Diria eu, em relação ao aparte da nobre Senador Aloysio Cha
ves, segundo o qual o Conselho seria inócuo nos regimes democráti
cos, foi proposto por um Deputado chamado Bilac Pinto, antes e 
bem antes de 1964, quando a Magistratura gozava da plenitude das 
suas garantias e quando ainda não se havia praticado o sistema de se 
distribuir justiça, através de ates unipessoais, sem processo e sem jul
gamento. De modo que me parece que nesta parte S. Ex• não foi 
muito feliz. 

O Sr. Aloysio Chaves (ARENA- PA)- V. Ex• concede-me, 
por obséquio, um aparte, já que está fazendo referência pessoal ao 
meu nome? 

O SR. PAULO BROSSARD (MDB- RS)- Estou respon
dendo a uma consideração feita por V. Ex•; mas, í: com prazer que 
ouço o seu aparte. 

O Sr. Aloysío Chaves (ARENA - PA) - Apenas declarei, 
nobre Llder da Minoria, que no juizo de alguns o Conselho já seria 
dispensável; coloquei o verbo no condicional em face da existência 
do poder judiciário reinvestido nu plenitude dos seus predicamcntos. 
Foi um argumento adicional que acrescentei porque não se cogitava, 
na exposição, ... 

O SR. PAULO JIROSSARD (MDD- RS)- Segundo alguns, 
V. E:w;• nào endossa t:ssc argumento'~ 

O Sr. Aloyslo Chaves (ARENA- PA)- Creio que se chegar
mos i1 prútica completa do regime democrático ... 

O SR. PAULO BROSSARD (MDB - RS) - Nós <:stamos 
aqui c agora. V. Ex• não endossa esse argumento? 

O Sr. Aloysio Chaves (ARENA- PA)- V. Ex• permila que 
eu conclua o meu ruciocinio. O processo dcmocrâtico tem que espe· 
lhar todas as contingências da nossa civilização, da nossa cultura. 
Nós não podemos ter uma democracia no Brasil em moldes das que 
se exercitam em alguns países, onde o índice de desenvolvimento ecow 
nórnico ... 

O Sr. Pedro Simon (M DB- RS)- Mas o voto distrital pode
mos ler. 

O Sr. Aloysio Chaves (ARENA- PA)- ... social c cultural ... 

O Sr. Pedro Simon (M DB- RS)- Mas, em voto distrital, dá 
para ser igual. 

O Sr. Aloysio Cha>es (ARENA- PA)- ... chegou a um ponto 
bem mais alto ... 

O Sr. Pedro Simon (M DB- RS)- Mas o voto distrital nós po
demos adotar. 

O Sr. Aloysio Chaves (ARENA- PA)- ... porque a democra
cia í: um regime no qual se asseguram as liberdades mas com plena 
responsabilidade. Quando se diz que o meu direito começa onde ter
mina o de V. Ex•. isto i: muito bonito, mas é preciso que ambos sai
bamos disso. Nobre Senador, apenas não querendo mais interrompê
los porque já o foi pelo nobre Senador Marcos Freire com um dis
curso que, praticamente, como disse V. Ex•, dispensava a sua pre
sença nesta tribuna; não desejando incorrer na mesma censura, ape
nas quero dizer a V. Ex• que fiz a observação anterior, como mais 
um argumento, dentro do aparte que envolvia outras observações à 
exposição do nobre Senador Henrique Santillo. 

O SR. PAULO BROSSARD (MDB- RS)- Eu indaguei se 
S. Ex• o nobre Senador pelo Pará participava ou não desse pensa
mento, porque, se participasse, não teria razão o aparte, exatamente 
pela razão lembrada pelo nobre Senador Marcos Freire, foi durante 
o longo e iutuoso período da supressão de todas as garantias da pes
soa humana que esse Conselho hibernou, exatamentc quando as vio
lências à pessoa humana foram mais brutais. E nunca houve apu
ração de responsabilidade alguma, porque, se V. Ex• lembrou o fato 
do General Geisel haver afastado o Comandante do 11 Exército, 
quando se discutia tortura - donde se conclui que o motivo do afas
tamento foi este- o fato i: que nunca ninguém foi responsabilizado 
pela violação dos direitos humanos lã na área do 11 Exército. Este ê: 
um fato. Tanto é que eu, daqui desta tribuna,jâ disse que não rega
teava elogios ao Presidente Geisel por haver cumprido o seu dever, 
ao afastar aquela autoridade do Comando do 11 Exército. Porque 
nesta terra cumprir um dever jâ é motivo de aplausos. E cu não rega
teava os meus. Mas o fato ê: que, se Sua Exceiéncia havia cumprido o 
seu dever, naquele ponto, havido descumprido ao estabelecer uma 
espécie de anistia, uma anistia sui generis sobre todos aqueles que ha
viam, claudicando a lei, ferido, maltratado direitos individuais. 

Por isso, eu quis dizer que V. Ex•. supunha eu, não participava 
desse ponto de vista. Agora, uma vez que o nobre Senador pelo Cea
rá entendeu de criticar a posição do MDB, quero dizer, aqui, quere
jeito a sua critica, porque realmente o MDB não se pre~turfi u deter
minados papi:is. 

O Sr. José Uns (ARENA -CE) - V. Ex• me permite um 
aparte? 

O SR. I'AULO BROSSARD (MDB- RS)- E untes de tomar 
essa dccisUo - vou agora dizer à Casn -tomei u iniciativa de ~onw 
sultar a quem de dirt:ito pura saber se o Govt:rno utuul, que dcsibt:rw 
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nava o Conselho dt!pois de tantos anos, estaria d1sposto a rever essa 
lcgislaçr10 draconiana, a lcgislaçào quc adulterou~~ Lei Bibe Pinto, a 
lcgislaçfto quc trunsformou o Conselho cm um órgrto inútil c inope
rante, p:ua dizer o menos. E a rcsposta, infelizmente, foi negativa, Sr. 
Presidente! 

O Sr. José Lins (A RENA- CE)- V. Ex• me permite um a par· 
te, nobrc Senador? 

O SR. PAULO DROSSARD (MDB- RS)- Ouço V. Ex• 

O Sr. José Lins (ARENA- CE)- Nobre Senador Paulo Bros· 
sard, V, Ex• tenta fazer a defesa do MDB ... 

O SR. PAULO DROSSARD (MDB- RS)- Não. Não tento 
a defesa, não. Repilo as criticas infundadas, improcedentes e inexa· 
tas. 

O Sr. José Lins (ARENA -CE)- Absolutamente. Apenas 
aleguei que o MDB não quis fazer parte do Conselho. Não sei se a 
critica í: infundada. Segundo me parece, não. Ê verdadeira. Ela se ba· 
seia num falo do domínio público. Violí:ncia, nobre Senador, tem ha· 
vida cm todos os tempos. Há ati: quem defenda a violência contra os 
direitos humanos, através de guerrilhas, de assaltos a bancos etc. 
Não seria decerto V. Fx• a fazer isso. 

O SR. PAULO BROSSARD (MDB- RS)- Há. 

O Sr. José Lins (ARENA - CE) - Há quem defenda. 

O SR. PAULO BROSSARD (MDB- RS)- Há muitos países 
em que a violação dos direitos humanos í: uma regra. Hú. 

O SR. I'AULO RROSSARD (M DB- RS)- Não. V. Ex• não 
me cxuspera, mas V, Ex• me surpreende! 

O Sr. José l.ins (ARENA- CE)- Que essa surpresa sirva, 
pois, pelo menos, para que V. Ex• ouça o meu pensamento: a pos
sibilidade de dialogo foi rejeitada. Essa possibilidade foi negada an· 
tcs mesmo da participação. Ela poderia, quem sabe, dentro daquele 
órg1lo, servir de instrumento de aperfeiçoamento institucional do 
Conselho. 

O SR. PAULO BROSSARD (MDB- RS)- A h! Muito bem! 
Naquele Conselho que se reúne a portas fechadas, naquele Conselho 
cujas reuniões são sigilosas ... Ê aí que o nobre Senador encontra o lo
cal próprio para tratar desses assuntos. Não, nobre Senador, é nesta 
Casa, publicamente, à luz da publicidade c da critica popular, que 
nós podemos conversar; não é às escuras e nem às ocultas ... 

O Sr. José Lins (ARENA- CE)- V. Ex• me permite, nobre 
Senador? 

O SR. PAULO BROSSARD (MDB- RS)- Tem V. Ex• in· 
teira liberdade para concluir a sua intervenção, nobre Senador. 

O Sr. José Lins (ARENA - CE) - Agradeço-lhe imensa· 
mente. A participação do MDB no Conselho em nada o limitaria 
para as discussões neste plenário. O MDB não pode, realmente, a 
meu ver,justificar sua intransigência, na hora mesmo da conciliação, 
quando esperamos a soma de todos os esforces c, mais do que isso, a 
boa vontade de todas as lideranças mais representativas do Pais. 

O SR. PAULO BROSSARD (MDB- RS)- De quem í: este 
texto que V. Ex• leu? 

O Sr. José Lins (ARENA- CE)- E todas elas são abominá- O Sr. José Lins (ARENA- CE)- O texto í: meu mesmo, Ex-
veis. celência. Representa o meu pensamento. 

O SR. PAULO BROSSARD (MDB- RS)- Mas, e dai? Qual 
a conclus1lo a tirar'? 

O Sr. José Lins (ARENA- CE)- A conclusão, Excelí:ncia, é 
que, realmente, há uma causa maior a ser apoiada que ê a total rede
mocratização do Pais. 

O SR. PAULO BROSSARD (MDB- RS)- Mas, quem a im· 
pede'! 

O Sr. Pedro Simon (M DB- RS)- Há mais de quinze anos que 
se ouve isso. 

O Sr. José Lins (ARENA- CE) -Impede-o a falta do diálogo 
maior, do qual o MDB fugiu, dentro do próprio Conselho, antes de 
fazer parte dele. 

OSR. PAULO BROSSARD (MDB- RS)- Diálogo sigiloso, 
diálogo secreto'! 

O Sr. José Lins (A RENA- CE)- Antes de fazer parte dele. 

O SR. PAULO BROSSARD (MDB- RS)- Diálogo sigiloso 
que a Nação não pode ouvir, de que a Nação não pode participar! 

O Sr. José Lins (ARENA- CE)- Se V. Ex• me permite, con· 
tinuarci. 

O SR. PAULO BROSSARD (MDB- RS)- Que diillogo? A 
abertura é um dialogo no Conselho que se reúne a portas fechadas'! 
Muito bom o argumento. Excelente argumento ... 

O Sr. Pedro Simon (M DB - RS) - Com as conclusões já co· 
nhecidas ... 

O SR. PAULO IIROSSARD (MDB- RS)- Excelente argu· 
mcn to o do preclaro Senador cearcnsc ... 

O Sr .. José Uns (ARENA- CE)- Eunào estou '"lu i tentundo 
exasperar V. Ex• 

O SR. PAULO BROSSARD (MDB- RS)- Falando em con· 
ciliação ... 

O Sr. José Lins (ARENA- CE)- E í: nesta hora mesma que 
se nega a possibilidade de participação e que, em vez disso, se suge· 
rem soluções através de instrumentos que podem parecer e, realmen· 
te, às vezes são contestatários. Este é o meu pensamento. 

O Sr. Pedro Simon (MDB- RS)- Senador Paulo Brossard, 
gostaria de saber quais são os instrumentos contestatários a que 
S. Ex• se refere. 

O SR. PAULO DROSSARD (MDB- RS)- Talvez, só em 
sessi10 secreta do Conselho í: que possam ser conhecidas ... 

Sr. Presidente, tenho diante dos olhos a Lei n• 5.763/71, que ai· 
terou a Lei originária n• 4.319%64, e esta Lei, no§ I• do artigo 3•, es· 
tabelece: 

§ I• Salvo decisão contrária tomada pela maioria abso· 
luta de seus membros, as sessões do CDDPH serão secr<· 
tas, divulgando-se pelo órgão oficial da União e dos Esta· 
dos a súmula do julgamento de cada processo. 

O Sr. Marcos Freire (M DB- PE)- O sigilo deixou de ser ex· 
ccçrw para se tornar regra. 

O SR, PAULO DROSSARD (MDB- RS)- Sessão secreta. 

O Sr. José Lins (ARENA- CE)- Permite V. Ex• um aparte'! 

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

O Sr. José Lins (ARENA- CE)- Há, realmente, nobre Sena· 
dor, umu ressalva: o problema do segredo passa a ser problema da 
m;1ioria. 

O SR. I'Alll.O RROSSARD (M DB- RS)- ~problema da 
maimiu ... 
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O Sr. Pedro Simon (M DB- RS)-:\ maiüria ~do Gnvenll), 
garantida. 

O SR. I'AULO llROSSARD (MDB - RS) - Exatamcnte. 
Es~:t segunda lei foi uqut:lu que, modificando a composiçl1o do Con· 
sclho, assegurou uma maioria tranqUila, plitcida, par:t LJUC ~~s vio· 
laçl1es se.: tornassem mais clamorosas c.: nrto houvesse a voz vindica ti· 
v<t da justiça naqudc órgão, que hibernou durante anos c anns. 

O Sr. José Lins (A RENA- CE)- Significa que V, Ex• só p<lf· 
ticiparia se tivesse ~IIi maioria. 

O SR. I'AULO BROSSARD (MDB- RS)- Vou continuar, 
nobre Senudor José Lins. 

Se u puluvru do Ministro da Justiça foi bem interpretada pela 
imprensa brasileira, foi dito que o Conselho se reuniria para investi
gar fatos futuros como se a mão da anistia tivesse coberto de eterno c 
perpétuo silêncio, o que aconteceu antes. 

O Sr. l'cdro Simon (MDB- RS) -Inclusive os desuparecídos. 

O SR. I'AULO BROSSARD (MDB- RS)- Esse é um fato 
que, na sua nudez, estit aqui a clamar contra a melinuidade das ex
pressões do símpútíco Senador pelo Cearú. 

O Sr. José Lins (ARENA- CE)- Muito obrigado pela dcl'c
r~ncia. 

O SR. I'AULO BROSSARD (M DB- RS)- V. Ex• sabe que 
é men:cidu e que sai do coração. 

O Sr. José Lins (ARENA -CE)- Muito obrigado. 

O Sr. Pedro Simon (MDB- RS)- Nobre Senador Paulo Bros
sard, se a ARENA faz tanto gosto da participação do M DB no Con
selho, par<c~·me que i: muito fácil: i: voltarmos à Lei Biluc Pinto. Se
rá que o MDB esturia p~dindo demais se voltássemos à Lei Bilac Pin
to, se voltássemos à lei original, se os Srs. Senadores du ARENA 
concordassem em voltarmos ao texto original, de um homem que me 
purect: imparciul como o Sr. Biluc Pinto? 

O SR. PAULO BROSSARD (MDB- RS)- Sr. Presidente, 
do ex-Deputado Bíluc Pinto, depois Ministro do Supremo Tribunal 
Federal, autor desta lei que esteve em vigor, a qual funcionou c só 
deixou de funcionar quando modílicudu pela de 1971, em virtude de 
:i/guns casos de notória gravidade chegarem ao Conselho. 

Então, 11 Maioria no Cong.~::sso alterou a lei. não <tpenus p<lru 
mudar a composição do órgão que um Deputado da extinta UDN, o 
seu Presidente- homem ilustre, homem notoriamente moderado, o 
equilíbrio em pessoa - há havia proposto, mus paru mudar a com
posição do Conselho, e, a indu mais, estabelecer o sigilo, quando are· 
gra nu Democracia i: a publicidade. Esta i: a regru! 

Há doliberações secretas? Há. Há votações secretas? Há. Mas a 
regra nuo i: esta; pois a Lei Bilac Pinto, u Lei que criou o Conselho da 
Defesa dos Direitos da Pessoa Humana, foi alterudu pura aumentar 
o número de seus integrantes, para mudar desta forma u suu compo
síçflo, mas tambôm pura estabelecer o sigilo como regra. Desta forma 
a Lei Bilac Pinto foi adulterad:t pela lei de 1971, lei ARENA. 

O Sr. Pedro Simon (MDB- RS)- Lei ARENA. 

O SR. PAULO BROSSARD. (MDB- RS)- Aqui foi lembra
do, e pelo nobre Senador Aloysío Chaves, o afastamento do Comun
dante do 11 Exército depois do caso Herzog, depois do caso Fiel. Po
rém, houve apuração de responsabilidade relativamente ao que H• 
ocorreu? Houve? Nada! Nada! l'or isso. eu disse que houve uma 
anistia de futo, uma unistin não decretada, mas umu anistia cfetiva· 
mente concedida. 

Recordo-me porque essa ld foi ahcruda: alguns membros d{l 
Conselho, espe.:iulmente o Presidente du Ordem dos Advn[!udo:-., in
sistiam na apuraçno de determinados l'atllS. E a despeihl de tudo, a 

Ut:spcito di! tnlio o podt:r qut:, n:llJUe]e tl!mpo, t:ra llHlllslruos:tmentt: 
agi~antadn, a dt:spt:itn de tud11 isw a presl!nÇ~I do Presidente do Con
selho Fe{.il!ral, da Ordem dos Advogados do Brasil, dentre outros, in· 
comndav.1 u Governo. Entrw. a lei foi ultcrad:1, aumentaram o núme
ro dos seus nu.:mbros, foi cst~1hclccido nf10 o sigilo, musa sccrctidd~l· 
tk Jas reuniõc;s como regra. Desw forma, o Conselho foi cmuscula· 
do. Em unw de suas reuniões terminou decidindo sobre o seguinte ... 

O Sr. ,\loysio Chaves (ARENA-PA)- Eu volto a exigir de 
V.Ex• o obsóquío ... 

O SR. PAULO BROSSARD (MDB-RS)- V.Ex• terá a pula· 
vru ... 

O Sr. Aloysio Chaves (ARENA-PA)- Pois ni10, Excelência ... 

O SR. I'AULO BROSSARD (MDB- RS)- Sr. Presidente c 
Srs. Senadores, com esta pauta, 

Foram examinadas as seguintes moções: 
I -de aplauso ao Governo do Presidente Mi:dicí pelo voto 
nu ONU contra u pena de morte e a tortura de presos: apro· 
vada por votação unânime; 
2- para que se di! conhecimento aos Secrctúrios de Scgu· 
rança e Justiça dos Estados da decis[IO da ONU aprovada 
por votação unânime: 
3 - de louvor pelo Dia M undíal das Comunicações So· 
ciuis: aprovada por vowçilo unánimc: 
4 - de louvor ao autor do projeto que obriga a utilizaçrto 
mínima de 10% (dez por cento) de sucos de frutas naturais, 
nos refrigerantes, extensivo ao Congresso Nacional c ao 
Governo do Presidente Mi:dící; 
5 - de louvor à atuação da Central de Medicumentos: 
6 - de louvor ao Exmo. Sr. Ministro do Trabalho pela 
notícia de que se pronunciará ... " 

Já i: uplauso por antecipação. 
Vou interromper a leitura desses itens puru lembrar-lhes aquele 

episódio, Sr. Presidente, Srs. Senadores, daquela personagem muito 
couhccída da Academia Brasíleíru, a qual era a gentílczu em pessoa. 
A encurnuçuo du gentileza, da cortesia, da cordialidade cm forma de 
homem, desde A duo, era essa pessoa. Encontrando-se certa vez com 
uma pessoa eminente, disse o que habitualmente dizia a todos, a to· 
das as horas: "Então·, parabcns! l'urabi:ns!" E o parabenizado, pcr
pexo, porque não sabia a razão pela qual eswvu recebendo parabéns 
tão efusivos, ingenuamente perguntou-lhe: "Mas, parabéns por 
qui:?" E aí essa personagem, levemente perturbada, disse-lhe: "Para· 
béns por tudo! Parabéns por tudo! ... " 

Esse Conselho parece-me lembrur dessa personagem, nobre Se
nador, pois louvava- voto de louvor- ao Ministro do Trabalho 
pela noticia de que "se pronunciará". E o Sr. Ministro ainda não ti
nha se pronunciado; mas a notícia de que se pronuncinriu já motiva
va um voto de louvor. De que se 

Pronunciará nu 5B• Conferência da Organização Interna
cional do Trabalho contra o controle da natalidade. Apro
vada cm votação unflnime. 

O Sr. Marcos Freire (M DB-PE)- Já começo a me convencer 
da necessidade do sigilo. 

O SR. I'AULO BROSSARD (MDB- RS)- Mas, viu só o Se
nado o escândalo que isso rc:prcsenta, n baixeza, a subserviência, a 
poltroneria de chamar a isso de Conselho du Defesa dos,Direitos Hu
manos. 

O Sr, José Uns (AR ENA-CE)- V, Ex• me permite, nobre Se
nador'! 

O SR. I'A!JLO IIIIOSSAIW (MDB-RS)- V. Ex• está apar
tcamin a Ata de uma rl.!uni~ll lhl Conselho, nobre Scnadnr. 
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O Sr .. Jose Lins (A R ENA-CE)- Quero apenas fazer uma a lu· 
sih1 it sua interprctaçf10 sobre 1.1 Ata. 

O SR. I'AUI.O RJ!OSSARD (MDB- RS)-
De solidariedade à Organizaçno Mundial de Saúde, pela 
dedsftn que !a menta a continuw;no das experiência~ nuclea· 
rcs, De louvor ao Governo do Estudo de Srto Paulo, pda 
campanha para correç:1o das deficiências visuais dm escola
res. 

O Sr. 1\'l:trcos Freire (MDB-PE)- E eram c.xowstivas as reu
nilH:s. 

O Sr. l'cdrn Simon (M DB-RS)- Como é que é'! Campanha 
pelo quê'! 

O Sr. José Lins (ARENA- CE)- V. Ex• me permite um apar-
te'? 

O SR. PAULO RROSSARD (M DB- RSJ- Pela campanha 
da correçrta das deficiências visuais dos escolares. 

O Sr. José Uns (ARENA -CE)- Nobre Senador ... 

O SR. PAULO RROSSARD (MDB- RS)- Nobre Senador 
digo cu, (Risos) Estou aqui com a Ata desse Conselho, publicada no 
Diário Oficial. 

O Sr. José Lins (ARENA -CE)- A impressão que cu tenho é 
que V. Ex• considera que os dirt:itos humanos srto ... 

O SR. PAULO IIROSSARD (M DB- RS)- Não, nfto consi· 
dero. 

O Sr. José Lins (A RENA -CE)- Mas V. Ex• nfto sabe o que 
cu VlJU dizer. 

O SR. PAULO BROSSARD (MDB- RS)- Ora, sei ... 

O Sr. Pedro Simon (M DB - RS) - Mas desconlia. 

O SR. PAULO BROSSARD (MDB- RS)- Eu já sei onde 
V. Ex• vai chegar. 

O Sr. Josi: Lins (ARENA -CE)- Dú para ver que V. Ex• tem 
culpa no cartório ... 

O Sr. Pedro Simon (M DB - RS) - Mas dú para desconfiar. 

O Sr. José Lins (ARENA- CE)- Já sentiu que há, realmente, 
· um ponto fraco em sua tese. E que os direitos, humanos, nobre Sena· 

dor, não se violam somente por pancadas c por sevicias, claro. 
violam-se pela doença, pela pobreza, pela poluição ambiental. .. 

O SR. PAULO RROSSARD (MDB- RS)- Sei eu, nobre Se· 
nadar. Mas neste Pais, esse Conselho se ocupava dessas moções ... 

O Sr. José Uns (ARENA- CE)- Mas V. Ex• desejaria cn· 
centrar somente esc~ndalos relacionados com torturas, e V, Ex• teve 
uma decepção, realmente. 

O SR. PAULO BROSSARD (MDB - RS) - Mas V. Ex• 
ouça, se quiser, que o Presidente da Ordem dos Advogados, o Dr. Jo· 
sé Cavalcanti Neves, que era ao tempo representante da Ordem na· 
qucle Conselho, ouça, se quiser, o ex-Presidente do Conselho da Or· 
dcm, o Dr. Raimundo Faoro. Menciono esses dois, porque sei u luta 
que eles tiveram que manter lá ... 

O Sr. José Uns (ARENA- CE)- Fugiram da luta? Deveriam 
contintwr. 

O SR. PAULO BROSSARD (M DB- RS)- Peço que a taqui
graliu registre estas palavras do Scn<tdor José Lins. V. Ex• é um ho
mem de talento variado c cultivado, mas, se V, Ex• me permite, nrto 
diga isso. 

O Sr. Josó l.lns (ARENA- CE)- E que a presença ali de 
V. h•s, lú ... 

O SR. J'AUI.O BROSSARD (MDH- RS)- ... nãu diga isso 
c.:m rel<tçfto ;:ws representantes da Ordem dos Advogados. Nrto digi.t 
isso cm rclaci'to aos rcprcsc.:ntanlcs da Ordem dos Advogados! 

O Sr .. José Lins (ARENA- CE)- ... é importante, há luta cm 
toda parte, nobre Senador, toda vida é uma luta cm busc<t do melhor. 
Ni'w hú nenhum m;:.d nisso. 

O SR, PAULO IIROSSARD (M DB- RS)- V. Ex• está pra· 
ticandn um agravo ... 

O Sr .. losé Uns (ARENA - CE)- Absolutamente, tenho a 
convicçno de que a presença dclt:s seria muito importante, c nos com
prazcri:l a todos. 

O SR. PAULO BROSSARD (MDB- RS)- Agora, Sr. Presi
dente, vem o nobre Senador ct.:nsurar a Oposição por isso. Não, não 
censura! A Oposição rc::pclc c rcoclc com a maior energia! E se V. Ex• 
se der a liberdade de censurar, nobre Senador José Lins. V. ExM 
me dará também a libcrdadt: de apreciar determinadas condutas. E 
cu nftu gostaria de ter de fazê·lo aqui. V. Ex• pense c mcditc sobre as 
palavras que;: profcriu, porque mt: dará o direito de protestar de for
ma cnc!rgica contra determinados procedimentos ... 

O Sr. Jose Uns (ARENA- CE)- Se V. Ex• me permite ... 

O SR, PAULO RROSSARD (M DB- RS)- ... que não quo· 
rn. por ora, quali!icar. 

O Sr. Josó Lins (ARENA- CE)- Levantei um problema da 
rcalidade brasileira, a aus~ncia do MDB no Conselho, N~o vejo 
nada dc mais nisso t: nem isso constitui uma critica infundada. Abso
lutamente. 

O SR. PAULO RROSSARD (M DB- RS)- O nobre Senador 
Aloysio Chaves mr: darú a honra do seu aparte. 

O Sr. Aloysio Chaves (ARENA- PA)- Nobre Senador Paulo 
Brossard, creio que não foi propósito, c não posso interpretar melhor 
as palavras de S. Ex•, porque já o fez o próprio Senador José Lins, 
censurar a decisão do M DB, pelo fato de não participar das reuniões 
do Conselho. Na realidade, isso é uma decisão interna corporis. O 
M DB representa segmento importante da opinião politica nacional 
neste Senado, no Câmara Federal, nos assembli:ias legislativas c nas 
c:1maras municipais. Portanto, para essa reformulação de:nocrática, 
creio que é: muito importante, c mais do que importante:, é indispen
sável saber como pensa ou como se situa em relação a certos problc· 
mas, o M DB. Pelo menos cu interpreto desta maneira. Quando o 
MDB resolveu não comparecer às reuniões, declinou dos motivos, 
das razões, porque o fez. Eu os respeito e acato. Mas pondero tam
bém a V. Ex•, sem querer absolutamente entrar no mérito desta dcci
s~o. que repito, i: interna corporis, que o Conselho, se não estou equi
vocado, í:, no momento, integrado, entre outras personalidades ilus
tres, pelo Presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, pelo Presi
dente da Associação Brasileira de Imprensa- onde cu errar V. Ex• 
me corrija, porque não estou tão familiarizado com este assunto 
quanto V. Ex• que é parte do Conselho, membro nato dele, Pela As· 
sociaçào dos Educadores do Brasil, creio eu, pelo represcntnnte do 
Conselho Federal de Cultura, por um professor titular - para não 
usar a expressão catedrático- de Direito Constitucional, pelo Líder 
do MDB no Senado, pelo L!der do MDB, na Câmara. Creio que esta 
enumeração não é incorreta, Senador Brossard? Om, seriam vozes 
autorizadas para talvez, nesse Conselho, levar o Governo a modifi· 
car inclusive esta disposição que estabeleceu o sigilo, c abrir, com a 
modificaçtto da legislação, essas sessões ao conhecimento público, ao 
conhecimento geral. Talvez este desiderato passa ser alcançado mais 
facilmente- 1: uma suposição minha- com a presença c com a voz 
autorizada do MDR, através dos eminentes Líderes no Senado c na 
CúnH!ra, nus reuniões do Conselho. Mus se o MDB ni10 pensa assim, 
ni'to mc cabe julgar a sua dccisfto, que é uma decisão política, Quanto 
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nwito JhH.kria tamb~m. sob pnnw 1.h: vista político, \amcntú·la, Jhlr· 

que seria uma maneira de eliminar e~~es óbices. essas lhriculdadc~ 
4UC v. Ex~ <.!ponta, ao pleno runcíonamcnto do Conselho. E tamb~m 
cn:in yue V. E.\~ 11~10 t:ncontrarú diliculdadc~ cm ohter umcl.Hlscns~.l 
cm rclaç~lll a certas propnsiçi)cs formuladas nessa rcuniito, que M: 
tornavam intcíramt:ntl.: dcsncccssúrias c de c~:rt<.l maneira dcspidcn
da:-.. O nohrc Scnador José Lins apenas 4uis, talvez, manifestar t.:s~c 

pcnsam~:nto dc quc a presença dcssas entidade.:~ li1o e~prcs~i\'a~ c, 
sobr~:tudo, do MDH, conh) partido politico, J1Ud~:ss~: concorrer para. 
~.:m um prazo curto, aprimorar uinda mais as condições de funciona
rm:nto do Conselho. 

O SR. I'AULO BROSSARD (MDil - RS) - Agradeço o 
~1partc do nobre Senador relo Parú, mas entr10. devo dizer algo que 
nflo deseja v<.\ dizer. Quando, dc:pois de 5 ou 6 anos, o Con~e\ho. q1u.: 
cstevc inanimado durante todo esse tempo. voltaria a rcunir·sc, jú 
soh o atual Governo. c isso faz dias, devo dizer que procurei, dcvida· 
mt.:ntc autorizado pela Dircçrto ~acional do M DB, um interlocutor 
iJóncn, para sahcr se o Governo admitia a revisão da lei para restau· 
rar l) Conselho Jll)S seus moldes originais, st:gundo o conl.'t:bl.'r<.l ~~ 

"Lei Bilac Pinto". Ni10 houve. portanto, uma atitude purumentc pas· 
siva c negativa. E digo mais: não procurei cm carátcr pessoal, mas cm 
carútcr oficial, devidamente autorizado pela Direçrw Nacional do 
Movimento Democrático Brasileiro. E a resposta veio, pronta c hre· 
vc. 

No dia seguinte, o meu ilustre interlocutor me informou que o 
Governo não via possibilidade dessa alteração legal. 

E uma inl'orm;.lçào que dou. a V, Ex•, dados os termos cm que 
colocou o problema c já que o assunto foi levantado, para que liqu~.: 

nos Anais desta Casa. Não houvt:, cm primeiro lugar, uma rccus~1 

pura c simplcs, tnut cmm, embora até aquele momento não tivesse 
havido ncnhumu alteração da situação que, hü anos, levara a Di· 
rt:çfto ~aciunal do MDB :1 al'astar·st:, cm sinal de protesto comra <.~ 

deformação do Conselho, como se pode ver desta ata, quando se 
transformou cm uma espécie de sociedade lírico·litcrúria. 

Nilo houve, da parle do MDB. agora. supondo que tivesse havi· 
do modilic~u~õcs, atuais, uma negativa pura c simplt.!!!. Muito ao con· 
trúrio, eu fui autorizado para manter esse conta to, mantivc·o, c ares
posta foi essa. Depois dessa resposta, ficou definido que a situaçiw 
permaneceria a mesma. Houve, pelo menos, umu tentativa, uma ten
tativa no sentido de restaurar o Conselho. Mas essa tentativu, pelo 
menos aqui c agora, ficou frustrada. 

O Sr. Aloysio Chaves (ARENA- PA)- Permite V. Ex• um 
aparte'! 

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

O Sr. Aloyslo Chaves \ARENA- PA)- Ainda insistindo num 
ponto que 1 realmente, constitui uma condiçtao no futuro, pam assc
gur~tr, na sua pelinitude, u efici~ncia desse órgUo, tornundo pUblico 
seus debates. Não está V. E)l.• defendendo uma causa ingrata, e se 
V. Ex• persistir nela, no seio do Con,<clho, ou fora do Conselho, cu 
tenho certeza de que nôs chegaremos a um momento ro:m qut: utingi· 
remos ~:ssa meta. Pn:cisamos primeiro pacificar a familia nacional. .. 

O Sr. Pedro Simon (M DB - RS) - A h, a família .. , 

O Sr. Aloysio Chaves (ARENA- PA)- ... pura, realmente, 
poder ... 

O Sr. Marcos Freire (M DB - PE) - Vamos votar a anistia. 

O SR. PAULO BROSSARD (MDB - RS) - Ai eslú uma 
idéia. Vamos votar a anistia. 

O Sr. Aloysio Chaves (ARENA- PA)- Nús u votaremos. 

O Slt. I'AULO IIROSSARD (MDll- RS)- 1'. haveml<l :t 

anistia, sim, haverá o esquecimento do passado. Com a anistia. h ave· 
rú o esquecimento do passado, porque a anistia l: o csquccimcntu. 

O Sr .• Ju~oê l.in~o (ARENA- CE)- Pcrmitc V, Ex~ um aparte'! 

O SIC PAULO IIROSS,\RD (M Dll - RS) - Pois niw. 

O Sr .. Josó l.ins (A RENA- CE)- Nobre Senador Puul<1 llros· 
sard, V. Ex- explicou as razões, certamente até justilicou a posiç~to 
do to. I DB, isso nr1o significa que essa dccisrw tenha sido a melhor 
para o País, ou para a Nação brasileira. O mcu pensamento, foi exa· 
tam~.:ntt:, aquele aqui repetido pelo Senador Aloysio Chaves. A!'! lei~ 

n[n) ~~to imut:1vcis. :\ ahertura que atr<.1vcssamos prossegui!. t\ partir· 
dpaçün do f\l DB nfto se justilicaria somente se us condições fo~scm 
plH eh: dit;u.ias. Sua participação estaria acima disso. O valor de sua 
prcscnç;t ~.:staria na çooperaçào da 'i lideranças cm bcmeficio da naçiw 
hrasileira. Fni essa u linica crítica que liz, se é crítica expor urn futo 
notllrío a este p(en:írio. Nilo acredito que V. Ex~ possa, realmente, 
çonsidcrar ;.1 minha pa\<.!Vra como um sério ug.ravo a seu partido ou 
ao nohrc Lider da Minoria nesta Casa. 

O SR. PAULO RROSSARD (MDB- RS)-· O fato i: que o 
M DB- c. no caso, estou muito [t vontade para falar, porque H ini
ciativa foi minha - a despeito dessa legislação draconiana que ter· 
minou cobrindo de ridículo um órgão que deveria ser respcitúve\. .. 

O Sr .. José Uns (ARENA- CE)- Esse i: outro ponto cm que 
discordo dt: V. Ex• 

O SR. PAULO BROSSARD (MDB- RS)- E outro ponto, 
sim. Aqui está a ata que acabei de ler. 

O Sr. José Uns (ARENA- CE)- E que nada tem de jocosa. 

O SR. PAULO BROSSARD (MDB- RS)- Nf1o de jocosa, 
nihl, t~.:m é de triste, não há nada de jocosa não, tem é dt: \arncntúvcl. 
E uma nota que espelha uma realidade que não honra a Naçf10 brasi
lcim, 

O Sr. José Uns tA RENA-- CE)- Para aqueles que acham 
que direitos humanos se refere apt:nas a crimes J1Cssoais ... 

O SR. PAULO BROSSARD (MDB- RS)- Para aqueles que 
entendem que direitos humanos devem ser rt:spcitados sempre. 

O Sr. José Lins (ARENA- CE)- Mas há direitos humanos c 
hú direitos humanos. 

O SR. PAULO CROSSARD (MDB- RS)- E para aqueles 
que entendem que não é dever a subserviência aos Governos. 

Mas, cu dizia, Sr. Presidente, que, a despeito dessa legislação 
draconiana, arrancada aqui para impedir, exatamente, que a Naçr1o 
tomasse t.:onhccimcnto do qu,e se passava no Conselho de Defesa dos 
Direitos da Pessoa Humana, quando lá, homens como José Cavai· 
cante Neves, Presidente da Ordem do Advogados, honrava a sua 
classe, defendendo o direito de alguém que desapareceu e ni10 voltou, 
até hoje, c desaparccc:u das mãos da polícia. Desapareceu, c até hoje 
n~10 deu mais sinal de vida. 

Enti10, foi preciso estabelecer o sigilo, o segredo daquelas reu· 
niõcs, foi preciso aumentar o número dos membros do Conselho 
para que mesmo com aquela censura terrível que havia, naquele tem· 
po, a Naçf10 não ouvisse sequer os longínquos soluços duquc\cs que 
eram torturados. 

E i: esta a realidade, nobre Senador. E chegou a um ponto que a 
Oposição teve de se afastar daquele Conselho, que andava discutin
do estas futilidades, que retiro do Diârio Oficial para ilustraçilo des· 
tcs tempos. 

O Sr, .José l.ins (ARENA- CE)- Significa que V, Ex• inter
pr!.'t<l o Conselho corno merot unidade policialcsl.'a'.l 

O Sr. l't•ilro Simon (M Dll- RS)- Ni1o, i: rara fisc,llitar. 

O Sl!.I'Alii.O llllOSSAIUl !MDB- RS)- Agora. a despei. 
tu de tudo, a Opn~.i1.,<h1 Llc hoje, nc~ta Casa, lá. as ~.:on~ultol~ lJllC p()· 
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dia fuzcr, que estava ao :,cu :.~k·un,;,; fazê-lo, para indagar se, sob o 
atual Governo, outras scrbm a:'! ~.:ondições ou circunstâncias, pum 
sabcr, alinal de.: contus, se: prJdia participar li c um Conselho que co· 
mcçassc por inspirar conliança U Nação. 

A Oposição, Sr. Presidente, niio foi céptica, por inteiro, ainda 
alimentou uma réstia de esperança. Mas a resposta que obteve foi 
curta c simples. De modo que, depois dessa resposta, é que a Dircçào 
Nacional do MDB não teve outra alternativa, por entender que as 
circunstâncias não se haviam alterado, de manter a decisão tomada 
anteriormente. Se houvesse, pelo menos, a possibilidade, a decla
ração de que o retorno do Conselho ao seu modelo originário, ao 
modelo concedido pelo Deputado llilac Pinto, haveria, pelo menos, 
um território que permitiria ao MDB o comparecimento, por en
quanto, naquele Conselho. Mas a resposta, lastimavelmente, foi 
aquela que, diante da crítica, da provocação feita, entendi de deixar 
registrada nos Anais da Casa. 

O Sr. José Lins (ARENA- CE)- Permite V. Ex• um aparte? 
(Assentimento do orador.)- O que entendo de toda a explicação de 
V. Ex• i: que o MDB participaria se tivesse maioria lá dentro ... 

O SR. PAULO BROSSARD (MDB- RS)- Eis um aparte ... 

O Sr. Pedro simon (MDB- RS)- Nilo maioria para o MDB, 
maioria para a Nação. O MDB não queria maioria. Maioria inde
pendente, c não maioria para o MDB. 

O SR. PAULO BROSSARD (MDB- RS)- Devo dizer ao 
nobre Senador pelo Ceará que jamais esperaria de S. Ex• um aparte 
desses, porque um aparte que não está à altura de S. Ex•, um aparte 
que não está à altura do Estado que S. Ex• representa nesta Casa ... 

O Sr. Pedro Simon (M DB - RS) - Nem à sua cultura. 

O SR. PAULO BROSSARD (MDB- RS)- ... é um aparte 
que não estil â altura das nossas obrigações e dos nossos deveres. 

O Sr. José Lins (ARENA- CE)- Permite V. Ex• mais um 
aparte, nobre Senador? (Assentimento do orador.)- V. Ex• afir
mou, com a leitura do texto legal, que a lei realmente permite que as 
sessões deixem de ser sigilosas se assim a maioria decidir. 

O SR. PAULO BROSSARD (MDB- RS)- Não! 

O Sr. José Lins (ARENA- CE)- Por outro lado, V. Ex• ale
ga que não teria maioria lá dentro. Isso confirma exatamente o meu 

· pensamento. 

O SR. PAULO BROSSARD (MDB- RS)- Não. Realmente 
V. Ex• não está cm condições de debater a matéria. Verifico que 
V. Ex• não está em condições de debater a matéria. 

O Sr. José Llns (ARENA- CE)- Desculpe-me, mas esta foi 
declaração de V. Ex• Além do mais, não vejo nenhum motivo para 
que V. Ex• ... 

O SR, PAULO BROSSARD (MDB- RS)- Leia a Lei Bilac 
Pinto e leia u outra lei. Leia a Lei Bilac Pinto e leia a ou tia' que u 
deformou. 

O Sr. Pedro Simon (MDB- RS)- Senador Brossurd, em pri
meiro lugar, um esclarecimento claro. O MDB nunca pediu maioria 
nesse Conselho. 

O SR. PAULO BROSSARD (MDB- RS)- E nunca teve. 
Nunca pediu c nunca teve. 

O Sr. Pedro Simon (M D B- RS)- Nem sonha em ter. O M DB 
pensa cm ter no Conselho uma maioria de pessoas tipo OAB, tipo 
Associaçrw Brasileira de Imprensa. 

O Sr. Humbcto Lucena (M DB - PB) - Isenção. 

O Sr, Pedro Simon (M DB- RS)- Outro fato, nobre Senador, 
quam.lo o ilustre Líder do Governo afirma que a lei deve ser uper-

fciçoada no Conselho, me parece que o Conselho não tem condições 
de aperfeiçoar lei. Esta deve ser aperfeiçoada aqui, aqui é que se 
aperfeiçoa uma lei, nós (: que podemos aperfeiçoar uma lei. 

O Sr. José Lins (ARENA- CE)- Esta i: a oportunidade em 
que poderia cooperar. 

O SR. PAULO BROSSARD (MDB- RS)- O Conselho está 
limitado aos termos da lei. 

O Sr. Pedro Simon (M DB- RS)- Talvez V. Ex•- me per
doe a sinceridade- tenha cometido um equívoco. V. Ex• foi ao Go
verno. V. Ex• devia ter ido à Presidência da ARENA. Talvez o Presi
dente da ARENA vá dizer o sim a V. Ex• na hora em que ele é indepen
dente, em que ele está no Governo, é a ARENA quem vai ditar as or
dens. Acredito que, se V. Ex• bater às portas da ARENA, talvez te
nha melhor resultado do que bater às portas do Governo. 

O SR. PAULO BROSSARD (MDB- RS)- Sr. Presidente, 
era o que entendia do meu dever dizer nesta Sessão, para repelir a 
critica infundada e injuriosa feita pelo ilustre e talentoso Senador 
pelo Ceará à posição do M DB em relação ao chamado Conselho de 
Defesa dos Direitos da Pessoa Humana. Não podia permitir que um 
agravo desta natureza, pela sua profunda injustiça e por contrariar 
fatos históricos que são do conhecimento de todos e desta Casa, não 
poderia permitir que este agravo ficasse sem a resposta imediata, 
com o protesto formal da Oposição. 

Sabe o Governo que muitas vezes mais ajudam aqueles que o 
criticam do que aqueles que o servem. Se não SJbe, já era tempo de 
saber que os verdadeiros amigos dos Governos não são muitas vezes 
os que dizem "amém·· a tudo, inclusive aos seus excessos e às suas ar
bitrariedades; que os maiores amigos dos Governos são aqueles que, 
não tendo outros compromissos senão com a sua Pãtria e com o seu 
tempo, são capuzes de dizer e de apontar que violações aos Direitos 
Humanos se praticam, e que nenhum Governo se recomenda por is
to, c, ao mesmo tempo, que nenhum Governo se diminui quando, no 
cumprimento estrito do seu dever, faz com que as leis deixem de ser 
meras declarações para se incorporarem ao tecido vivo do País. 

Era só isto, Sr. Presidente. (Muito bem! Palmas. O orador i: 
cumprimentado.) 

DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR. MURILO 
BADARO NA SESSAO DE 14-5-79 E QUE, ENTREGUE 
A REVISA O DO ORADOR, SERIA PUBLICADO POS
TERIORMENTE: 

O SR. MURILO BADARO (ARENA - MG. Como Lídor, 
pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente e Srs. Senadores; 

Se o discurso do Senador Paulo Brossard não tivesse ultrapassa
do os limites de sua destinação inicial, que era o de esclarecer o por
quê da não participação do M DB no Conselho de Defesa dos Direi
tos da Pessoa Humana, se S. Ex• nilo tivesse interpretado de muneirn 
errõnea algumas afirmações do Senador José Lins, que simplesmente 
constatou fato que i: público e notório- essa ausência, a Liderança 
da Maioria não teria nada a dizer nesta tarde em resposta ao repre
sentante do Rio Grande do Sul. No entanto, S. Ex• se exasperou de 
tal forma, S. Ex• foi de tal forma injusto na sua critica, que é indis
pensável se fuça o reparo, 

Em primeiro lugar, não houve, por parte do Senador José Lins, 
nenhum intuito de agravar o Partido da Oposição. 

Convém que se diga, Sr. Presidente, que, ainda o tivesse feito, S. 
Ex• poderia ati: estar dundo respostas aos dardos envenenados que 
permanentemente u Oposiçiio dirige à ARENA, seria, na pior das hi
póteses, uma compensação de agravos. Mas não foi este o intuito do 
Senador José Lins, homem reconhecidamente equilibrado, pondera
do, sereno, culto, prcp~arudo, se não o de constatar no discurso do Se
nador Henrique Santillo um fato que é público c notório. 
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O SR. MURILO DADA RO (ARENA- MG)- E o MDB nilo 
v ui, Sr. Presidente, pela simples razão de que é prcfcriv,:J o estrépito, 
dt: qut: é prt:fcrívd o fogo de artifício de palavras pronuncindas ao sa· 
hordas rwixõt:s qut: inc~.:nddam este Plt:nário, do que a contribuiçfto 
cft:tiva. silt:nciosa. anônimu, muitas vezes, ... 

O Sr. l'uulo Brossurd (M DB- RS)- Silenciosa, especialmente 
silenciosa. 

O SR. MURILO BADARU (ARENA- MG)- ... para a me· 
lho ria da construção institucional, à qual somos todos convoc:udos. 

O Sr. José Lins (ARENA - CE)- Pcrmitc·mc um aparte, 
nohre Senotdor'! 

O SR. MURILO BADARb (ARENA- MG)- Um momcn· 
to, Senador. 

No entanto, a Oposição se recusa, sob o pretexto do sigilo; é 
porque husca muito mais o estrépito do que o resultado da ação. No 
momento cm que vêem passadas às mãos do Governo c da ARENA 
as bandeiras com as quais até então fizeram praça da sua vocação de· 
mocrútica, o M DB nüo tem outra alternativa senão deixar de atender 
ü convocação do Governo. E i: uma decisão sua- como bem acen· 
tuou o Senador Aloysio Chaves- interna corporis, tomada por ho· 
mcns mnduros, compenetrados, sérios, patriotas, mas de forma algu
ma rcfratária às críticas c à análise da opinião pública. E hoje, quan· 
do vejo o Senador Franco Montara c outros emedcbistas advogando 
a revisão dessa atitude do partido oposicionista, percebe-se clara· 
mente <.1ur.: a voz da razão os convoca, de novo, para que nUa faltem 
com a sua contribuição à melhoria institucional do Pnis. 

Sr. Presidente, o M DB, tão persistente cm alguns temas, tão 
ohstinado na defesa de algumas teses, durante oito anos seguidos, co
locou sob a "mi10 do silêncio" - para usar a expressão do Senador 
Paulo Brossard - o problema do Conselho de Defesa dos Direitos 
da Pr.:sso~1 Humana. Agora, somente agorn, ... 

O Sr. l'uulo Brossard (M DB- RS)- Perdão, V. Ex• cstú cm 
equívoco. 

O SR. MURILO BADARb (ARENA - MG) - ... quando o 
Governo convoca a Oposição, a Oposição se recusa ao convite do 
Governo ... 

O Sr. Paulo Brossard (M DB - RS) - Perdão! V. Ex• cstú 
r.:quivocado, historicamente equivocado. 

O SR. MURILO BADARb (ARENA - MG) - Não estou 
equivocado, não, Excelência. 

O Sr. Marcos Freire (M DB- PE)- Está querendo equivocar· 
se ... 

O SR. MURILO BADARb (ARENA- MG)- V. Ex• tam· 
bém é que está equivocado. O que V. Ex•s não conseguem justificar 
para a opiniioo pública i: a circunstância de que, no momento cm que 
o Governo os convoca, V. Ex•s viram as costas para o Governo. Por 
que não estar lá presentes, para modificar o dispositivo? 

O Sr. Paulo Brossard (M DB - RS) - Por que não estar lá? 
Porque perduram as razões que levaram o M DB a afustar·sc do Con· 
sclho. Só c apenas por isso. 

O SR. MURILO BADARb (ARENA- MG)- Lute no pie· 
núrio ndequado. 

O Sr. Marcos Freire (M DB - PE) - Que é este. . 
O SR. MURILO OADARb (ARENA- MG)- Lute no pie· 

nftrio adequado, para mudnr aquilo que V. Ex• achu que est!1 errado. 

O Sr. Mnrcos Freire (M DB- PE)- Para modificar a lei, é este 
o plcnúrio. 

O SR. i\IURILO 81\DARb (ARENA - MG) - Lú está a 
01\ll. 

O Sr. Paulo Brossard (MDB- RS)- Em sessão secreta. 

O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho. Faz soar a campainha.) 

O SR. MURILO BI\01\RO (ARENA- MG)- Sr. Prcsiden· 
te, a Oposição não pode ser apanhadu pelos "calcanhares de Aqui· 
lcs" - que ela possui, cm grande quantidade - ... 

O Sr. Pedro Simon (MDB- RS)- O pior é quando o calca· 
nhar é o corpo inteiro. 

O SR. MURILO BADARb (ARENA- MG)- ... aí está, Sr. 
Presidente, a exasperação oposicionista. 

O Senador Paulo Brossard tem todo o direito de justificar a po· 
siçi10 do seu partido, da melhor forma que lhe aprouver; mas o que 
não assiste a S. Ex• i: a faculdade de, pelo menos sem o nosso reparo 
e a nossa contestação, lançar contra homens respeitáveis os dardos 
envenenados, para não dizer coisa mais grave, com que S. Ex• nos 
brindou nesta tarde. 

O Sr. José Lins (ARENA -CE)- Permite-me V. Ex•? 

O SR. MURJLO BADARb (ARENA- MG)- Pois não. 

O Sr. José Lins (ARENA -CE)- Nobre Senador, tenho ab· 
soluta certeza de que esses dardos não me atingem. O que se pretende 
dar a entender, cm primeiro lugar, é que o Conselho de Defesa dos 
Direitos da Pessoa Humana tem que ser único e taxativamente um 
órgão de ordem policialcsca; ... 

O Sr. Pedro Simon (MDB- RS)- Mas, meu Deus! 

O Sr. José Lins (ARENA- CE)- ... que deve se ater apenas 
ü análise de atas de maus-tratos físicos, de violi:ncia, de morte e de 
torturas. É que atas como a r<dução de pobreza no mundo, os cuida· 
dos com a saúde, com a defesa ambiental, atas de protcção da pessoa 
humana, cm todos os sentidos, não sào e nem devem caber no âmbi
to das atribuições do Conselho de Defesa dos Direitos da Pessoa Hu· 
mana. A meu ver, V. Ex• pode ficar certo de que as palavras vccmcn· 
tcs do Senador Paulo Brossardjâ estavam preparadas para serem di· 
tas aqui c que S. Ex• apenas aproveitou uma citação da minha pattc 
para extravasar aqui sua lista de invectivas contra o Governo. A im· 
pressão que tenho ê que elas realmente escondem um sério complexo 
de culpa, porque realmente a Nação não aceita sua falta. de partici· 
pação. Mui to obrigado a V. Ex• 

O Sr. Marcos Freire (M DB - PE)- Não aceita é o Conselho 
como ele está constituído. 

O Sr. Paulo Brossard (MDB- RS)- Complexo de culpa tal
vez pelos desaparecidos. 

O SR. MURJLO BADARb (ARENA - MG)- Estou con
vencido, Sr. Presidente, de que o MDB vai rever a sua posição, para 
participar do Conselho de Defesa dos Direitos da Pessoa Humana ... 

O Sr. Pedro Simon (MDB- RS)- E a ARENA vai revisar o 
Conselho ... 

O SR. MURJLO BADARb (ARENA - MG)- ... onde nós 
todos, brasileiros, esperamos uma lúcida contribuição do Partido 
oposicionista. Lúcida contribuição, Sr. Presidente, que infelizmente 
nesta tarde não se configurou, em momento de extrema infelicidade 
desse grande parlamentar que é o Senador Paulo Brossard. E ao re
ver o seu discurso, S. Ex• há de verificar que a exasperação que o en
volveu o levou a praticar graves injustiças, cm detrimento da lucidez 
do seu ruciocínio. 

A ARENA não aceita as críticus dirigidus a clu ou nos homens 
do seu Partido. Devolve, com a mesma vcemênciu, as criticas a ela 
feitas c apenas apela pura que a Oposição abandone um pouco os 
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slogan.<. abandone um pouco as suas posições aprioristicas e n•dicais 
ou, pelo menos, pratique o gesto de cortesia de devolver, de alguma 
maneira, o gesto de mão estendida que lhe foi oferecida cm conci
liação. 

O Sr. Paulo Brossard (M DB- RS)- Até agora, mãos vazias. 

O SR. MURILO RADAR() (ARENA- MG)- Era o que ti· 
nha a diz~r. Sr. Presidente. (Muito bem! Palmas.) 

DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR. EVELÁ· 
SIO VIEIRA NA SESStlO DE IS-S-79 E QUE. ENTRE· 
GUE .4 REVISÃO DO ORtiDOR. SERIA I'UBLICtiDO 
POSTERIORMENTE: 

O SR. EVELÃSIO VIEIRA (M DB- SC. Pronuncia o seguirte 
discurso.) - Sr. Presidente e Srs. Senadores: 

Têm sido nossa preocupação constante, desde a nossa chegada a 
esta Casa, as dificuldades que o nosso País vem encontmndo, no pla
no internacional. pura corrigir as distorções decorrentes de um grau 
excessivo de abertura uo exterior, 

Especialmente prcocupaenos o endividamento externo brasilei
ro. o qual, a 31 de dezembro do 1978. segundo o Relatório do Banco 
C entrai do Brasil, publicado agora em março, atingiu a 43 bilhões c 
511 milhões de dólares. 

É esse mesmo documento, analisando o endividamento externo, 
que atribui às "dirctrizes de politica económica adotadas a partir de 
1 %4" o posicionamento de "aumentar o grau de participação dos 
capitais t:xternos na economia brasileira, de modo a supcr•u limi
tações ao cresdmento", conforme se pode ler à página 177 do rda
tório do Banco Central do Brasil, relativo a 1978. 

Essas !imitações ao crescimento não foram reduzidas pela parti
cipação crescente dos capitais externos na economia brasileira. Na 
vordade, persistem para a maior parte da população do Pais, que 
continua marginalizada do consumo mínimo indispensável, enquan
to st10 colocados no mercado, a preços escandalosamente elevados, 
modelos apuradíssimos, c sempre em renovaçilo, de uma indústria 
automobilística que não cansa de pressionar no sentido da manu
tençuo de um estilo de desenvolvimento fora da nossa realidade. 

Portanto, ó dupla a limitação, pois se antes era de crescimento, 
buscado nos capitais externos, agora outro é o obstáculo, representa
do pelos compromissos financeiros, decorrentes da dívida extern.a. 
Hoje, é necessário parar de crescer para saldarmos esses compromts
sos avultados. 

Com isto não concordamos, Sr. Presidente, Srs. Senadores, e 
desde o princípio, desde que aqui chegamos, uma vez que erro cla
moroso das autoridades cconómico-financcíras do País foi contar, 
para sustentar o modelo, com apoios sctoriais inadequados. Tudo. foi 
concedido ao setor industrial exportador, enquanto eram penahza
das de diversas formas as atívidades agrícolas c a pccultria. 

O Sr. Paulo Brossard (MDB- RS)-(; verdade! E V. Ex• 
sempre foi atento a esse problema. 

O SR. EVELÍ\SIO VIEIRA (MDB- SC)- Em razão desses 
desvios i: que o Rio Grande do Sul se apresenta, hoje, com esse quu
dro triste e tão bem enfocado pelo nosso colega Senador Pedro Si
mon. 

O Sr. Mauro Bcncvidcs (M DB - CE) - Permite V. Ex• um 
ti parte'! 

O SR. EVEÜSIO VIEIRA (MDB- SC)- Ouço o nobre Se
nador Mauro Benevides. 

O Sr. Muuro Bcncvidcs (M DB- CE)- Nobre Senador Evelú
sio Vieira. o prohlcma relacionado com o endividamento externo 
l~.:m pn:ocupmlo os intcgruntcs de um órgiw técnico do Senado Fe
tlcral. que é a Comissão de Finanças, Todas as vezes que chegam ü 
Comissüo snlidtaçOcs de empréstimos externos c se: formalizam ~.:om 

o aval do Tesouro Nacional, temos procurado conhecer a capacidade 
de endividamento do órgão postulante, para ver se, realmente, há 
condições daquele pedido ser submetido à consideraçtto do Senado. 
Além disso, examinamos se a destinaçuo do recurso justifica mais 
aquele ânus que vai, exatamcnte, sobrecarregar a capacidade de en
dividamento externo do País. Nós estamos situados nessa linha de 
preocupaçtto c de apreensão, que V, Ex• defende nesse discurso, ago· 
ra. iniciado no plenário do Senado Federal. 

O SR. EVELÁSIO VIEIRA (MDB- SC)- Muito obrigado, 
nobre Senador. 

Subsidiamos onde não tínhamos poder de competição, empre
gando recursos que poderiam ter muito melhor aproveitamento, 
onde dispúnhamos de excelentes condições, cm termos comparati· 
vos. 

Nua podemos separar essa ótica distorcida do crescente endivi
damento externo. Este, que era de 3 bilhões, 372 milhões de dólares, 
em dezembro de 1967, evoluiu rapidamente ati: chegar aos 43 bi
lhões, 511 milhões de dólares, ao final de 1978. Em onze anos, um 
crescimento da ordem de 1.200%. E bom repetir: em onze unes, um 
crescimento da ordem de 1.:!00%, no nosso endividamento r.:xterno. 
Só para comparar, para o mesmo período, as exportações brasileiras, 
que representam os recursos disponíveis para o pagamento da dívida 
externa, cresceram não mais do que 700%. 

Em razão disso, de uma forma circular, por tudo estranha, 
pode-se dizer que a dívida externa brasileira cresce, porque é neces· 
sário realizar o pagamento da dívida externa brasileira. 

Os dados recentemente divulgados pelo Banco Central do Brasil 
são extremamente graves. Houve um agravamento bastante claro do 
endividamento externo do País. Ao lado disso, o comportamento de 
certas contas externas foram surpreendentes, no sentido negativo, 
enquanto outra. são de molde a causar sérias preocupações. 

O crescimento da dívida externa cm um ano foi de 35,8%, pois 
que passou de 32.037 milhões de dólares para 43.511 milhões de 
dólares. 

As importações também tiveram um crescimento bastante eleva
do, passando de 12.023 milhões de dólares para 13.639 milhõc~ de 
dólares, ou seja, um acréscimo da ordem de 13,4% nas tmportaçoes, 
com todas as medidas que o Governo tem adotado no sentido de re
duzir essas importações, mas que são o mínimo indispensável para 
não provocarmos :i recessão, que seria pior ainda cm nosso País. 

As exportações, porém, tiveram um desempenho bastante fraco, 
com um crescimento de apcnas4,4% no ano de !978, ao final do qual 
atingiram, em valor, a 12.651 milhões de dólares, frente a 12.120 mi
lhões de dólares cm 1977. 

Enquanto isso, só em amortizações e juros, ou seja, para o ser
viço da dívida, foram despendidos 8.512 milhões de dólares cm paga
mentos ao exterior, correspondendo a uma parcela de 67% das ex
portações do ano. 

E o Governo que alega que a compra do petróleo é o nosso 
grande problema, quaudo, na verdade, o grande problema brasileiro 
é o item de serviços, são os juros e as amortizações que temos que 
resgatar, periodicamente, com os nossos credores no exterior. SUo ju· 
ros que pesam cada vez mais, Senhor Presidente, nu conta de ser
viços, de tal forma que o relatório do Banco Central do Brasil, tt pú
gina 147, chega à seguinte conclusão, que merece uma anúlisc cuida
dosa: 

.. Observando a evolução da conta serviços, vcrilicn-se 
a crescente: importância dus rendas de cupil.ais. sobretudo 
juros. Dessa rormu, o endividamento externo do Puís expli
ca parcela ponderável do dt'ficir cm conta corrente." 

A afirmação consta do relatório do Banco Central do Brasil. 
que foi puhlicudo. 

Assim, segundo o mesmo <lm:umento citado, cnquantll crn !117,\ 
a •:ont:t renda de capitais era responsítvcl pllr 41 ,·1 1'i dn ddic'it L"lll ~c r-
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viços, jú cm 197H a situação se agmva, pois essa participução sobe 
par~1 65,4%. 

Em upcnus cinco unos saltamos de 41,4% pura 65,4%. 

Portanto, a dívidtl externa, conforme já observamos numa outra 
orortunídude, é motor de si mel'ima. 

O Sr. José Uns (ARENA- CE)- Permite-me V. Ex• um 
apurte'! 

O SR. EVEL;\SIO VIEIRA (M DB- SC)- Ouço o nohre Se
nador José Lins. 

O Sr. José Uns (ARENA- CE) - ~ohre Senador Evei:tsi<l 
Vieiru, de um modo gerul, nt'1o tenho rcpuros a fazer aos números 
que V. Ex• aqui apresentu. O mesmo não pos~o dizer quanto 1t omi~
sflo de certos dados que são muito importantes par:1 quem analisa a 
cvoluçr10 da nossa balançu de pi.lgamcntos. E inegúvcl que as nossa~ 
importações têm crc~cido. A compra de petróleo, que muitos dizem 
não ter influi:nci:.~ séria, c que outros dizer vir servindo de bode expia
tório para explicar a inflação c o endividamento externo, tem, é cla
ro, pesado terrivelmente. Basta que se vejam as estatísticas. As 
nossas importações que, cm 1973, foram de 6,2 bilhões passaram, cm 
ln4, pura cerca de 12,6 bilhões. No entanto, a nossa rcuçõo não se 
fez esperar. As nossas exportações, com o esforço realizado, passa
rum, lumbém, de 6,2 bilhões, cm 1973, pura mais de 12 bilhões, cm 
1978. Há ainda um aspecto muito irnportanlc, que deve ser levado 
cm conta. O crescimento da dívida tem sido essencial para o procc:s
so do desenvolvimento nacional, pois que estamos numa fase crucial 
de substituição de importações na área de bens de capital de bens in· 
tcrmc:diúrios, sem o que o nosso processo de desenvolvimento, futul
mcnle, se cslrunguluria. No entanto, apesar de ludo, lanlo os deficit.\' 
da balança comercial, corno os do balanço em conta corrente vi:m 
sendo, sistematicamente, reduzidos. Basta que: se vejam os dados. 
Em 1974, o nosso deficit da balança comercial cru de 6,2 bilhões de 
cruzeiros. Em 1975, passou pura 4,9; cm 1976, para 3,6; cm 1977, 
pura I bilhão apenas, enquanto que, cm 1978, manteve-se, mais ou 
menos, a esse nível. Quanto ao balanço em conta corrente- V. Ex• 
ccrtamc:ntc conhece os dados- tivemos, cm 1974, um saldo ncg~ttivo 
de 7, I bilhões de cruzeiros; esse deficit caiu, cm 1975, pura 6,7 bilhões; 
caiu, cm 1976, pura 5,9; c, em 1977, pura 3,9. O objelivo do Governo 
é anular esse deficit cm 1980. Ora, isso mostra que se o endividamcn· 
te cresceu, ele o fez com racionalidade, com um objctivo que é u pró
pria garantia da continuidade do nosso processo de dcst:nvolvimen
lo. Mui lo obrigado a V. Ex• 

O SR. EVELÁSIO VIEIRA (MDB- SC)- As exportações 
aumentaram no Hrasil'! Sim. Mas a que preço, Senudor~! Estamos, 
hoje, a subsidiar de forma fantásticu, c quem subsidia é a comunida
de, pura vestirmos melhor os europeus, ... 

O Sr. Puulo Brossurd (M DB- RS) - E verdade. 

O SR. EVELÁSIO VIEIRA (MDB - SC) - ... os norte· 
ameiicanos'l Um uutomóvt:l Volkswagen, cujo custo nL'. fábrica, no 
uno passado, era de 22 mil cruzeiros, i: vendido ao brasileiro por 80 
míl cruzeiros, mas, exportamos, com os subsídios da comunidade, 
para ser vendido nos Estudos Unidos, povo rico, por 40 mil cruzei
ros. O Br<~síl, cm raztto dessa abertura extraordinária, inusitadu. para 
o mcr~.:ado c:uerno tem que estar subsidiando até minérios. Tem que 
subsidi:.1r quase tudo, ainda assim sem conseguir condições para al
~.:ançar, pelo menos, o cquilibrio na balunça comercial, mJotumlo 
uma politica, ScnaJor José Lins, cm que, a cada dia, vamos ficando 
mais dcpcndcntcs das dedsôcs externas. E evidencia isso a nossa Ui
lidlima posh;rm boje, nflo de devedor Uc 45, 46 hilhõcs Uc dól01re~. 
mas, fundamcntalmcntc, cm ralào Uc Ulllíl divida crcs~.:cntc.lJUC cm 
llJ75, JlJ7(, c cm 1977, ofcreccu um lndicc de crcsdmcntll de :!Y.'I·, c 
;l).!.lll'<l, cm lll7X, saltllll para J5,X 1.:;~, con~tituindo uma sillla~iú1 dc an· 
glistia, rorquc nUa tcmos ~.:mu.ii~.;ües <.lt: tflll.:i!r mcrc;~JMias a niv!.!l, 
pcln menos, de cquilihrilr ;1 balança ~.:omercioll. 

----------------------------------
Ora, se não estamos tendo essas condições, como vamos dimi

nuir o crescimento notúvcl da dívida externa? 

O Sr, José Lins (ARENA - CE) - Permilc·mc V. Ex• um 
apartc'! 

O SR. EVEl;\SIO VIEIRA (MDB- SC)- E V. Ex• ainda 
aplaude essa rolítica econõmica do Governo federal. 

Ouço o aparte de V, Ex• 

O Sr. José Uns (ARENA- CE)- Em primeiro lugar, nf•o se 
truta de aplaudir ou deixar de aplaudir. Truta-se de fazer uma análise 
racional do problema. 

O SR. EVELÃSIO VIEIRA (MDB- SC)- Mas V. Ex• está 
aplaudindo. 

O Sr. José Lins (ARENA- CE)- V. Ex• sabe c pode conlir· 
mar cxatamcntc isto aqui neste plenário, que as nossas exportações 
ti:m aumentudo substancialmente, paralelamente com as impor
tações. A que preço, V. Ex• pergunta. Eu diria a V. Ex• que há real· 
mente um esforço do País para exportar mais, mas o exemplo que 
V. Ex• deu realmente não foi fehz, porque os vciculos, já se disse nes
te plenário várias vezes, não são praticamente subsidiados, porque o 
que eles pagam de imposto ao País, ficando, portanto, aqui pura a 
distribuição de renda, é muito mais do que o incentivo ganho. Ainda 
mais, os produtos agrícolas são subsidiados cm toda parle do mun
do. Finalmente, V. Ex• há de convir que o problema da conquista do 
mercado não i; um problema simples, exige realmente um esforço do 
País. E ainda V. Ex• há de convir que a divido a que V. Ex• se refere 
não i; dívida de Governo. É uma dívida inclusive do sistema privado 
brasileiro. 

O SR. EVELÁSIO VIEIRA (MDB- SC)- Quem i: o respon
sável por toda a dívida? 

O Sr. José Lins (ARENA- CE)- Não i; o Governo, evidente· 
mente. 

O SR. EVELÁSIO VIEIRA (MDB- SC)- Ah! Não i: o Go
verno? 

O Sr. Paulo Brossard (MDB- RS)- Permite-me V. Ex• um 
upartc'! 

O Sr. José Lins (ARENA- CE)- Há algumas dívidas que são 
garantidas pelo Governo, V. Ex• sabe disso. Mas uma parte da dívi
da nf•o é gurnnlidu pelo Governo. 

O Sr. Paulo Brossard (MDB - RS)- Claro, i: verdade. 

O Sr. José Lins (ARENA- CE)- De qualquer modo, o que 
se pergunta, o que i: importante, nobre Senador, não é o que se apli
ca, seja da economia interna, seja da economia externa. O importan
te é saber cm que cstfl sendo uplicado, se é em processo, se é em be
nefício do desenvolvimento da nossa economia, inclusive para que se 
ganhe dinheiro. V. Ex• sabe que qualquer empresa privada pode 
endividar-se, contanto que a aplicação do dinheiro seja razoável c 
lragH benefício pura a empresa. O que não se admite, o que não se de
seja é uma mera crítica, que cite apenas números, mas que penetre 
mais profundamente no objctivo c na estratégia do Governo que, :.di
""' de conws, lcm dado os melhores resultados ao País. Mui lo obri
gado .:1 V, E.''· 

O SR. EVEL;\SIO VIEIRA (MDB- SC) - Senador José 
Lin~. t.tlcsc do cndividmnento ~válida qu<mdo esse cndividamcnto é 
aplica<.kl, ~ investido com inteligência, som sabcdoria, quando hú •) 
n:hlrllll a propiciar condiçi)cs du rcsgatc, mas nUa é o que ucontc~.:c 
tlll Brasil, ont.ic estamos apanhando o dinheiro no cxtcrior. rccolhcn
do Plllrp~llll.;a c:.,; terna par:~ apli~.:m, para investir, nfll) cm obras prinri
L'trta~. n:'w c.:m llbm~ quc llfcrc~;un um rctllrno pdll t!lCIW~ ;1 m~di11 

JHil/P. ~;Lll .'>!.! JU~ttlicil, Scno~lhll·, apanhar dinhciru rw c.\lcrior pt.tra 
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f;w.:r obra~ como~~ Ferrovia do :\ço, como a Transanuvónic:1, como 
a Ro(hJVia r)~rimctral Norte. como a Rodovia da Madcir~l. CllllHJ :1 

c.:ncrgia nudc.:ar, ou LlUlras obr:1s que !li'IO t~m condiçõc~ di! propor· 
~ÍLHlilr Ulll rctornü pelo menos a médio prazo, c deixam n Pab nas 
COJH.ÍÍçikS :IIUais. 

O Sr. Paulo Brossard (M DB- RS)- Permite V. Ex• um a par· 
te'.' 

O SR. E\'ELÁSIO VIEIRA (M DB - SC) - Ouço o nnhre 
Líder, Senador Paulo Brossard. 

O Sr. Paulo Brossurd (M DB- RS)- Senador Evdúsio Vieira, 
fni·lhc dito, cm aparte, que a dívida nJo é apenas estatal. 1: cerlo, V. 
Ex• s:1he disso, c nós tambf:m o sabemos. Mas, cm primeiro lugar, 
comO observou V. Ex•. esta di\'ida das empresas privadas se;: faz no~ 
ll.:rmos das permissões oficiais. E, cm segundo lugar- c aí vem o 
mais grave, talvez- C que muitas empresas privadas, subsidiúrias de 
l.!mprcsas estrangeiras, razcm empréstimos junto às suas matrizes 
que, segundo anâlises ati: agora nào dosmcntidas, não contestadas, 
srw superiores às sua!-~ necessidades de endividamento. E c:x;namentc 
css;1s empresas, que aument<~m a sua dívida externa junto às suas m<l· 
trizes, obti!m no mercado linancdro lucros maiores do que os lucros 
operacionais. Esse é um aspecto que repercute tremendamente sobre 
u economia nacional~ sobre a populaçf10 brasileira. Por incrívd que 
pareça, grandes empresas obtêm lucros maiores na especulaçfw fi. 
nanccira do que na sua <llividade mercantil ou rabril propriamente 
dita. Este é um dado que não pode ser esquecido, especialmente 
quando se diz que parte du dívida externa é de empresas privadas, 
que não c! estatal. 

O SR. E\'El;\SIO VIEIRA (M DB- SC)- Mas isso, para o 
Senador Jos~ Lins. Líder do Governo nesta Casa, é vúlido. 

O Sr. Morcos Freire (M DB- PE)- V. Ex• permite um a par-

O SR. EVELÃSIO VIEIRA (MDB- SC)- Ouço V. Ex• 

O Sr. :\1urcos Freire (MDB- PE)- E, aí, Senador Evclúsio 
Vieira, quando o Senador Paulo Brossard assina\•1 o fato da cspccu
\açfto Gnanceira, muitas vezes feita, inclusive, por empresas estran
geiras, baseando-se na captação externa de endividamento, podería
mos colocar o dedo cm uma das grandes feridas brasileiras, que é a 
inOaçào. Da mesma forma que V. Ex• citou algumas dessas obras fa
raônicas, através das quais o o Governo tem-se comprazido em dizer 
que existe progresso neste País- V. Ex• citou a Ferrovia do Aço, a 
Transamazônica, poderíamos estender para a Ponte Rio-Nitcrôi, a 
Rodovia dos Imigrantes, enfim, uma série longa de obras majestosas, 
que, pelo seu vulto c sobretudo pela sua falta de rentabilidade, cm 
termos sociais c melhorias de condições de vida do nosso povo, sfto, 
entre outros ratares~ altamente innacionárins. Portanto, era esta a 
colnboraçào que cu pretendia dnr ao magnífico discurso de V. Ex•. 
parabenizando-o pela oportunidade da matéria tratada. 

O SR. EVELÁSIO VIEIRA (M DB- SC)- Muito obrigado a 
V. Ex• pela cspléndida contribuiçuo. 

O Sr. José Uns (M DB- CE)- Permite V. Ex• um npartc'! 

O SR. EVELÃSIO VIEIRA (MDB- SC)- Pois não, 

O Sr. José Uns (ARENA- CE)- Senador Evc\ásio Vieira, a 
ir.dicaçào do nobre Senador Paulo Brossard, da boa aplicação desses 
recursos, levantada tumbém por V. Ex•, deve ser anulisada sob um 
prisma, que para nós é importante. Certamente, V. Ex• ouviu ontem 
um comentúrio ao Relatório do Banco Central, feito nestt1 Cusa pelo 
nobre Senador luiz Cavalcante. O que se depreendeu daquele Rcia· 
tório, ou das informações trazidas por este eminente Senador? i: que 
a cornpnsiçiHl das e.xportaçi"lc~ hrasilciras cstú adquirmdo uma mu
d:lnça cxtraon.linúria de estrutura, que b cxutamcntc.: a rc~ru~ta da 

ap\i~:tçfto desses investimentos. A participaçfiO dos produtos indus
trialiJ.adm- c V. E~· deve estar bem lembrado dis~o- nu pauta de 
nossas importaçlks, jú é, hoje, superior a S:!c;o, Ora, se V, Ex• anali
sar as cstatistic:ls, verilic:uú que isso seria impossível conscguirse es
sas importações de recursos c de Jwmi'-}UHt' nf1o c~tivcsscm realmente 
nos trazendo bcncricios. Quando se cita aplicações de recursos do 
Governo, aparentemente e.xtraordinflrias, como de _l!ntndc inl1ul!ncia 
na int1:u;:1o brasileira, citu-sc, por exemplo, a Ferrovia do ,\ço. Tal· 
vez fosse interessante lembrar que as aplicações na Ferrovia do Aço, 
ate hoje, nf1o rorum superiores a 3 bilhões de curzciros por uno, num 
País cnl que o PIB é de 4 trilhôt!s, Entfto, seria realmente exagerar 
querer lançar culpas u obras ou aplicações que absolutamente nf10 te~ 
riam css~1 influência. A mesmu coisa é a Ponte Río-Nitcrói. Jú se sahc 
que :1 Ponte se pagarú imediatamente. Eu até acho que o prohlcma 
da prioridade pode c deve ser analisado, pois é um prohlcma que 
deve estar no ordem do dia, a toda hora, cm todo plancjamcnto'go~ 
vc:rn;uncntul de aplicaç~o de recursos. Mas, ntta vamos confundir as 
coisas c tocar as idéi:1s, porque, n:.t realidade, o problema é completa
mente diferente. O problema do endividamento externo reduz-se fun
dumcntalmcntc U analise da verificação da boa aplicnção desses re
cursos, se eles sUo necessários, se eles são importantes para que este 
Pais não encontre o estrangulamento no caminho do seu desenvolvi
mento. Muito obrigado a V. Ex• pela atenção dispensada. 

O Sr. Jaison Barreto (M DB- SC)- Permite um aparte, nohrc 
Senador'! 

O SR. EVF.LÃSIO VIEIRA (M DB- SC)- Pois não, nobre 
Senador. 

O Sr. Juison Barreto (M DB- SC)- Discordo, evidentemente, 
do aparte do nobre Senador Josi: Lins, porque S. Ex• organiza muito 
mal as idéias, já que estava propondo uma rórmula nova de encarar 
cs~e problema. Já deduzo, e sou levado a propor coisas muito mttis 
profundas, que vfw ao cerne do problema. Em primeiro lugar, o mo· 
nopó\io do comércio exterior, porque é a única maneira de coloc.ar
mos ordem nessa sangria absurda, feita pdas multinacionuis, que en
cobrem suas atívídadcs, através desse ruto, que bem denunciou o Se
nador Paulo Brossard, de emprêstimos desnecessários, pura ímpor
taçào de matéria-prima, inclusive fora dos preços de mercado. O se· 
gundo passo fundamental- c sei que eriça a V. Ex• cu muita gente 
neste País- t! a nacionalização dos bancos. Mas, para não nos upro
fundurmos, porque vamos ter outra oportunidade, a discussão sobre 
o trilat~~ralismo, qut! parece não agrada a muita gente que isso se dis
cuta neste Pais. 

O Sr. José Uns (AREN<\- CE)- Nobre Scnador,lcnho a im· 
pressão de que o nosso colega não entendeu o que eu disse. 

O SR. EVEL;\SIO VIEIRA (MDB- SC)- Permita-me, Ex•, 
que cu responda ao apurteantc c prossiga no meu discurso. 

Justilica-se- a nosso juizo- o endividamento externo, nf1o a 
esse nivd, para a aplicação na agropecuúria brasileira, onde temos 
excelentes condições de produzir para alímentnr os brasileiros, u me
nores preços; temos condições paru conseguirmos excedentes expor
túveis, para alcançarmos supéravit na balança comercial, pum bus
carmos recurso~-o e:~~ ternos para desenvolvermos us indústrias de h~.:ns 
populares, para que todu a população brasileira pudesse adquirires· 
ses bens. Na execução dessu prioridude estaremos eliminando~~~ ele· 
vadas importuçõcs que fazemos cm carne, trigo, milho, alho. cebola. 
f'cijào, etc., este ano cm mais de dois bilhões de dólares. 

Depois de termos uma tecnologia industriul desenvolvida, uma 
mão-de-obru qualificudu, sulicic.:nte, uma capucidadc gcrcncial para 
atuar no mercado c:~~tcrno, quando tivéssemos produtos n prct,:o~ 
L'ompetitivos, ai. sim, scría a segunda fase pura agrcllirmo~ l) mcr~:l· 
do externo. Sem c~li:IS cnndiçlu:s, que não temos, fonws rara o mcr· 
~.:adLI externo qucrcr competir ~.:orn llS pahcs industri;!litado~ cn1 111:1-



nufatura~ c chr:g.;.unos a essa posiçfLo difícil cm que nos encontramos; 
n;lll tendo preços competitivos os nossos produtos claborudos, tcmm 
que oferecer subsídios que vlio à ordem de 64%. Mas, o pior~ que tc
mos que importar máquinas c equipamentos do exterior; o pior é qu~; 
temos que pagar altos preços pelas peças de reposição das mesmas 
müquinus c equipamentos que cstumos adquirindo; o pior, enfim, é 
que estamos nos condicionando 11 política externa. Em razão dessas 
distorções do modelo estabelecido nos últimos anos é que o Brasil 
chegou <L essa situação difícil, a este impasse de não ter condições de 
produzir o suficiente para amortizar o que deve, nem para pagur os 
juros. Chegamos a um ponto que vamos ter, Senador José Lins- c 
mc cobre V. Ex• num iuturo próximo- que renegociar a divida ex
terna. E a que preço, c a que preço? E o que é lamentável é que os ho
mens do Governo, os Líderes da ARENA, que deveriam se preocu
par com esst:s problt:mas sérios, se preocupam cm querer prorrogar 
as datas das convenções municipais, estaduais e nacional dos parti
dos; se preocupam com o voto distrital, colocam em prioridade a 
prorrogação dos mandatos de prefeitos, vereadores e vicc-prefeitos; 
preocupam-se, agora, em querer descobrir uma fórmula para sepul
tar a ARENA e o MDB. 

O Sr. Pnulo Brossard (M DB- RS)- Isso é que é importante. 

O SR. EVELÍ\SIO VIEIRA (M DB - SC)- Preocupam-se os 
Líderes da ARENA e os Líderes do Governo em acabar com os par
tidos, acabar com o MDB, não permitir o crescimento do Movimen
to Democrático Brasileiro ... 

O Sr. Paulo Brossurd (M DB - RS)- Essa é a grande preocu
pação do Governo. 

O SR. EVELÍ\SIO VIEIRA (MDB- SC)- ... quando a gran
de preocupação. a grande prioridade do Governo, dos homens da 
ARENA, deveria ser para o problema que estamos abordando, para 
o problema da innação, para os graves problemas sociais. Mas, não! 
Dívida externa, dívida interna, inflação, problemas sociais, isso é se· 
cundário para o Governo, para os homens de maior expressão da 
Aliança Renovadora Nacional. 

Veja V. Ex• a diferença entre os homens do Movimento Demo
crático Brasileiro e os homens do Governo, da Aliança Renovadora 
Nacional! 

Mas, prossigo, Sr. Presidente, para nào fugir ao núcleo do tema 
que me trouxe a esta tribuna para, na seqUência, voltar a estabelecer 
o debate com os eminentes Senadores. 

O Sr. Lomanto Júnior (ARENA- BA)- Permite V. Ex• um 
aparte sobre esse aspecto7 

O SR. EVELÃ.SIO VIEIRA (M DB- SC)- Ouço o nobre Se
nador. 

O Sr. Lomunto Júnior (ARENA- BA)- Serei breve, em h o· 
menagem ao discurso de V. Ex• Nào posso aceitar, Senador Evclásio 
Vieira, que V. Ex• nos acuse de que nós, os homens da ARENA e os 
homens do Governo, estejamos alheios aos problemas fundamentais 
do Pais. Ao contrário. O que o Governo e o que nós da ARENA cs· 
tamos preocupados é, exatamentc, com a solução dos graves proble~ 
mas brasileiros. A pn:ocupnçào maior do momento, dos que dirigt:m 
a Naçno brasileira, está voltuda precisamente para conter u inflaçtlo, 
que significa, sem dúvida alguma, um mal terrível a combalir o orga
nismo de nos-t:l PlLtria. Não f~1ça essa injustiça! NUa é privilégio: sabe 
da admiraçt1o c do apreço que tenho a V. Ex•, da grande simpatia 
que devoto a V. Ex•, mas nf1o cometa essa injustiço\, porque todos 
nós- c nf1o quero privilégio para os homens do Governo c paru os 
homens da ARENA, que sào a mcsmu coisa- todos nós, homens da 
Oposição c do Governo, estamos voltudos para encontr:Lr as so
luções mab plausíveis para esses pro h lemas que nos alligcm. Todos 
nós estamo:; prcm:upados, aqui, nesse diúlogo, ncssc dchatc perma
nente, com a possihilidadc.• de encontrarmos, dc levarmos sugeslÕcs 
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ao Governo, c as sugestões de V. Ex• serão bem acolhidas, bem escu· 
tad:ts, bem analisadas, porque nflo ~privilégio apenas doM DB ter o 
carism<t do patriotismo, este é um ('lrivilégio de todos nós brasileiros: 
todos estamos buscando o melhor caminho para levar cstt: País ao 
desenvolvimento que todos almejamos. Muito obrigado. 

O SR. EVELÃ.SIO VIEIRA (MDB- SC)- V. Ex• fala na· 
preocupação do Govt:rno em combater a inflação, mas cstú aqui: a 
dívidu cxtcrna, um dos grandes vetort:s da innação; o alto custo nu 
claborttção dos nossos produtos, que é: outro grande vetar, assim 
(.!omo u alta carga tributária c os custos financeiros sem mercccrcm 
prcocupaçàt:s maiores dos homens do Governo. 

Nuo vejo, não leio, não ouço reuniões de líderes da ARENA dis· 
eutindo problemas de reformulação estrutural neste Pais. Não ouço e 
não tenho conhecimento de reuniões dos líderes da ARENA sobre os 
problemas sociais. O que ouço, o que leio diariamente nas páginas 
dos jornais são os líderes da A RENA discutindo se devem ou não 
prorrogar as convenções, se devem ou não extinguir os Partidos; dis· 
cutindo como é que vuo encontrar uma fórmula de extinguir a ARE
NA e o MDB, se devemos ou nào prorrogar os mandatos de Prefei
tos. Até chegar o Ministro da Fazenda a dizer que é necessária a 
prorrogação dos mandatos dos Prefeitos, porque ali está um grande 
componente -talvez para ele o principal- das tendências innacio
nárias deste Pais. 

Não tenho visto isto, infelizmente. O que vejo, principalmente 
nas últimas semanas, são as reuniões constantes, atê altas horas da 
noite, cm que procuram adotar medidas para sufocar o crescimento 
do Movimento Democrático Brasileiro. 

O Sr. Lomanto Júnior (ARENA- BA) - Permite V. Ex• um 
aparte? 

O SR. EVELÍ\SIO VIEIRA (M DB- SC) - Pois não. 

O Sr. Lomanto Júnior (ARENA- BA) - Não quero desviar 
V. Ex• do seu brilhante discurso. Não é meu propósito, não desejo e 
nem penso assim, mas tenho que voltar ao debate com V. Ex• Não 
sei se V. Ex• observou que nós chegamos aqui já quando a sessão ti
nha se iniciado; todos nós, o Líder c os Vice-Lídcrcs, chegamos aqui, 
realmente, com um certo atraso. Nós não estávamos debatendo prorro
gação de mandatos; nós nilo estávamos debatendo o pluripartidarism'o, 
que é uma aspiração nacional, que é, realmente, um grande passo para 
nós realizarmos com mais vigor o processo de desenvolvimento nacional. 
V. Ex• defende o pluripartidarismo, como cu e como vários'companhei· 
ros, a gran~e maioria aq~i. sempre defendemos. 
Nós estávamos debatendo com o Sr. Ministro da Fazenda os proble
mas cruciantes do Governo: nós estâvamos nos informando, levando 
as nossas opiniões; estávamos buscando informações para que nós 
estivéssemos, aqui, cm condições de fornecer a V. Ex•s c para, tam
bém, levar as nossas sugestões, as sugestões dos que tam a responsa
bilidade da liderança da Aliança Renovadora Nacional. Pois bem, 
durante quase tras horas nós debatemos os problemas nacionais c em 
nenhum momento falamos sobre prorrogaçào de mandatos, em ne
nhum momento falamos sobre a reformulação partidária. Falamos 
sobre a innaçuo, falamos sobre a necessidade da contençào das taxas 
de juros. falamos sobre a necessidade de medidas ainda mais concre
tas no sentido de perseguir a inOação, falamos da necessidade de se 
incrementar c.:·da vez mais o desenvolvimento nacional, de se pro
porcionar ii agricultura aquelas condições para que ela possa ser um 
sustcntúculo do desenvolvimento deste Pais. Não tomo mais o pre
cioso tempo de V. Ex•, gosto de ouvir os discursos de V. Ex• 

O SR. EVEL;\SIO VIEIRA (MDB- SC)- Muito obrigado. 

O Sr. Lomunto Júnior (ARENA- BA)- Mas, hoje, V. Ex•. 
qüc vinha f:azendo um discurso técnico, desviou para fazer umn criti~ 
~a um tanto injusta, que nào me atingiu, mns creio quc atingiu a to· 
Jus os nossos companheiros, c cu nào poderia deixar de lhe dar esta 
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resposta. Levamos três horas, hoje, debatendo, como temos debatido 
várias vezes com outros sctores, com outros ministérios, sempre ob
jctivando buscar soluções e levando, inclusive, sugestões de V. Ex•s, 
levando, inclusive, opiniões de V. Ex•s para que possamos, num exa
me isento, encontrar a melhor solução para os problemas brasileiros. 
Não interromperei mais V, Ex• Muito obrigado pela distinção cm 
me conceder o aparte. 

O SR. EVELÃSIO VIEIRA (M DB- SC)- Eu procurei ralar 
com uma dicção mais nitida, modulando mais a voz para ser mais 
audível e ralei repetidas vezes que os Líderes da ARENA, os Líderes 
do Governo não têm se preocupado com esses assuntos fundamen
tais no campo social, no campo econômico. Mas, têm se preocupado, 
isto sim, com prorrogações de mandatos, com prorrogações de datas 
de co.nvcnções c adiamentos, com o estudo da extinção dos dois par· 
tidos. Eu nào generalizei. 

O Sr. Lomanto Júnior (ARENA- BA)- Da mesma maneira. 

O SR. EVELÃSIO VIEIRA (MDB - SC) - Eu me rereri, 
repetidas vezes, aos líderes. Daí não estava cometendo injustiça a 
V. Ex• e a outros que estavam lá, mas que, por certo, desse grupo, 
nào razia parte nenhum líder da ARENA. 

O Sr. Lomanto Júnior (ARENA- BA)- Estávamos os lideres 
da ARENA, todos, a começar pelo nosso Líder, Jarbas Passarinho, c 
todo o seu colégio de líderes num debate sincero. 

O SR. EVELÃSIO VIEIRA (M DB - SC) - Hoje iJ tarde? 

O Sr. Lomanto Júnior (ARENA - BA) - Sim, hoje ü tarde. 

O SR. EVELÃSIO VIEIRA (MDB- SC)- Ótimo! Então, já 
começou a melhorar. 

O Sr. Lomanto Júnior (ARENA- BA)- Chegamos às 15 ho· 
ras. 

O SR. EVELÃSIO VIEIRA (M DB- SC)- Já começou a ha· 
ver uma reversão. Jlt começou a melhorar, repito. 

O Sr. Lomanto Júnior (ARENA - BA) - Isto é: uma seqUên
cia, um corolário de debates. Agora, nós também compreendemos 
quando V. Ex•s dcrendem, aqui, constantemente a Constituinte; nós 
compreendemos quando V. Ex•s pedem anistia; nós compreende· 
mos quando V, Ex•s dirigem críticas atrozes, terríveis ao Governo; 
nós compreendemos: é o rórum dos grandes debates políticos. Mas, 
não raça injustiça, nobre Senador Evelásio Vieira, V. Ex• que ê, sem 
dúvida alguma, um dos Senadores mais equilibrados desta Casa. 
Não raça injustiça em pensar que é privilegio dos homens da Opo· 
sição essa preocupação e o encaminhamento desses problemas. Esta· 
mos vivendo, com muito mais intensidade, esses problemas, porque 
temos a responsabilidade ainda maior do que V. Ex•, porque os ho· 
lorotes estão voltados para nós que estamos, realmente, com as res· 
ponsabilidades do Governo e não rugiremos a ela. O Pais continua 
desenvolvendo-se, o Pais c-:·aatinuu. buscando os caminhos ... 

O Sr. Marcos Freire (M DB- PE)- V. Ex• dá licença para um 
aparte, Senador Lomanto Júnior? 

O Sr. Lomanto Júnior (ARENA- BA)- Muito obrigado, Se
nador Evelásio Vieira. O nobre Senridor Marcos Freire, meu contcr
rúnco, me pediu um aparte e veja como S. Ex• se pertuba. V. Ex• 
não se pertubou, tranqUilo, sereno, ouviu o meu aparte c S. Ex•, 
numa indisposição, que eu não sei quais razões, porque de minh;1 
parte, só tenho admiração por S. Ex• S. Ex• tomou a si essa indis
posiçllo c revelandojú uma vontade de fazer crítica ao seu colega que 
só tem, nesta Casa, participando dos seus debates, reconhecido o seu 
mérito, proclamando o seu valor. Oirija-sc ao orudor, pedindo o 
~lpartc que S. Ex• é um homem prol'undumcntc sensível c delicado, 
Senador Murcos Freire. 

O SR. EVELÃSIO VIEIRA (M DB - SC) - Sr. Presidente, 
continuo: 

E a continuar assim, não estaremos, dentro de bem pouco tem· 
po, cm condições de negociar com os credores de rorma muito ravo
rável. Temos já um exemplo do que significam as pressões externas 
sobre um País naquilo que se denomina contratos de risco para a ex· 
ploraçho de petróleo. 

Digam o que disserem os responsáveis por tal concessr1o Us cm
presas multinacionais, o certo é que esses contratos não srw para V<l· 

ler, cm termos de prospecção petrolírera. 

Antes representam o lacre sobre áreas do País potencialmente 
produtas de petróleo, no sentido de reduzir o êxito que a PE
TROBRÍ\S vinha obtendo, especialmente na platarorma continen
tal. 

E por isso que, rerazendo cálculos, c partindo do montante da 
dívida externa no final de 1978, trabalhando com um crescimento 
anual do endividamento da ordem dos 20%, c não de 35,8%, como roi 
no ano passado chegamos a perto de 130 bilhões de dólares no ano 
de 1984, do qual já estamos próximos. 

Este número é superior àquele que obtivemos no ano passado, c 
trazido ao conhecimento da Casa no mês de agosto de 1978, que roi 
de 114 bilhões de dólares. 

Nosso cálculo é baseado num crescimento de 20%, repetimos, 
mas no ano passado roi de 35,8 o crescimento da dívida externa. 

Qualquer um desses números é alarmante, daí por que retorna· 
mos ao problema que a todos interessa, especialmente àqueles que 
acreditam poder contar com os recursos do País para o seu próprio 
desenvolvimento. 

Se a cada projeção do endividamento externo não restar ao nos
so País outra saída que não concessões cada vez maiores, seria o mo
mento de perguntarmos - onde vamos parar? 

Sabemos que o setor mais dinâmico do parque industrial brasilei
ro está sob o domínio do capital estrangeiro. Da mesma rorma, gran
des reservas minerais jazem inexploradas cm nosso território por 
rorça de interesses nem sempre muito claros. Corremos o risco, que 
não está distante, de admitirmos concessões muito amplas sobrevas
tas áreas amazónicas. 

Quando vamos parar com isso, Sr. Presidente? 
Sabemos, e sabem todos os ilustres membros desta Casa, que 

apesar do afluxo bastante elevado de capitais externos nos últimos 
anos, alguns dos mais di!Tceis problemas do Pais permaneceram em 
compasso de espera, sem que rossem adotadas medidas no sentido de 
resolvê-los. 

Em virtude disso, não seria coerente, somente para podermos 
continuar devendo, reduzirmos o crescimento da economia do País 
cm setores rundamentais, como a agricultura, ou u mineração. 

Quando dizemos reduzir, estamos nos rererindo às dificuldades 
de realizar um desenvolvimento ao nível que o País pode e precisa, o 
que não tem sido feito, 

Estas são as considerações que trazemos à Casa, Sr. Presidente, 
no momento cm que são anunciadas várias medidas no sentido de re· 
duzirmos o nível de endividamento cm 1979. O problema, porém, no 
seu significado mais amplo solicita um outro tratamento, em que se· 
jam reduzidas despesas elevadas hoje existentes no campo das impor· 
tações, bem assim na balança de serviços, Mas o ponto chave silo as 
exportações, nus quais claudicamos porque nilo roi dada até o mo· 
mento a atenção necessária à produção ugr!coiu, capuz até de reduzir 
algumas importações, nem sempre convenientes ao País, pois dimi· 
nucm o mercado para o produtor brasileiro. 

Cabe rever cm prorundidade todo o cnroque dado à economia 
do País nos úllimos anos. Só desta forma, c com proveito paru as cu· 
mudas mais pobres da população brasileira, a corrcçào de rumo terú 
resultados cfctivos, é o que acreditamos, Sr. Presidente. 

Analisamos a dívida externa. E a divida intcrJhl'! Neste ann, uo 
linal de dezembro, dever[! atin~ir os SUO bilhões de cru1ciros. 
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Aonde vai para este País? 
E por isto que achamos necessário nos prt:ocuparmos mais com 

a divida externa do que com a inllação. A inllação não & um proble
ma tão sério como são us dívidas externa e interna. 

Mas, para ludo isso, Sr. Presidente, há necessidade de o Gover
no ter a sabedoria c a sensibilidade de identificar que o grave, o mais 
sério óbice ao nosso verdadeiro desenvolvimento está na sua estrutu
r>L E preciso modificar a estrutura du economia brusileira para po
dermos reencontrur um caminho de desenvolvimento compatível 
com as aspirações e os interesses nacionais. 

Com medidas monelaristas, com medidas apenas de prorro
gação das Convenções municipais, estaduais c nacional, com a pror
rogação dos mandatos de prefeitos c vereadores, com a extinção de 
partidos, apenas com essas medidas não vamos encontrar o caminho 
que desejamos. É preciso adolarmos medidas s&rias, mais inteligen
tes. 

E com esta manifestação que desejamos prestar mais uma cola
boração ao Governo Federal. 

O Sr. José Lins (ARENA- CE)- Permite V. Ex• um aparte? 

O SR. EVELÃSIO VIEIRA (M DB- SC)- Ouço o nobre Se
nador José Lins. 

O Sr. José Lins (ARENA- CE)- Nobre Senador Evclúsio 
Vieira, um fator indispensável ao desenvolvimento é evidcntemt:nte a 
poupança. Temos, nos últimos anos, poupado bastante c não há dú
vida alguma de que o desenvolvimento económico brasileiro tem cor
rospondido às aspirações do nosso povo. Nenhum de nós, em stt 
consciência, pode negar isso. 

O SR. EVELÃSIO VIEIRA (MDB- SC)- Não, V. Ex• se 
equivoca. O que tem havido no Brasil é progresso. Nào vamos con
fundir progresso, crescimento, com desenvolvimento. Desenvolvi
mento é quando o povo recebe uma resposta positiva, favorável, do 
seu crescimento. E no Brasil não tem ocorrido isso. 

O Sr. llamar Franco (MDB- MG)- Muito bem, Senador! 

O Sr. José Lins (ARENA- CE)- Se V. Ex• me permite, não 
me referi aos aspectos sociais do desenvolvimento; falei em desenvol
vimento económico. Não há quem possa negar o surto de desenvolvi
mento económico do Pais. 

O SR. EVELÃSIO VIEIRA (M DB- SC)- Desenvolvimento 
económico se faz quando ele se reOete em favor daqueles que cons
trot:m esse desenvolvimento económico. Quando isso não acontcct:, 
não é: desenvolvimento económico. 

O Sr. José Lins (ARENA - CE) - Se V. Ex• me permite, 
trata-se apenas de uma diferença de linguagem. Posso me referir a 
desenvolvimento econômico, como n desenvolvimento social, como 
a desenvolvimento integrado. Adjetivei apenas o sentido económico 
para frisar que não podemos negar as altas taxas de crescimento da 
economia brasileira nos últimos anos. Isso temos conseguido através 
de muita imaginação, com a ajuda de alguma poupança externa, mas 
com ajuda maior da poupança interna. Temos hoje uma divida inter
na, proveniente do lançamento de Obrigações do Tesouro e de 
LTNs, operação que muito tem ajudado à economia do País. Ora, o 
orçamento dn Unii'\o cstú rigorosamente em dia. Jú não apresenta
mos déficit cm nosso Orçamento. O resuhado disso está ai a vista. 
Por outro ludo ninguém pode negar as conquistas sociais que realiza
mos nos últimos 15 anos. Concordo com V. Ex• que hú ainda muito 
que fazer no sentido da distribuição da renda, da melhoria dos sa
lúrios, em suma, do que tenho chanmdo aqui de humanizaçi\o do 
nosso dcst:nvolvimento. Nesse ponto t:stou de pleno acordo, por~m o 
esforço do Governo nesse sentido nUa cstú se l'ai'.t:ndo cspcrm. A ad
ministrnçlio do Pnís, de: modo nenhum merece critic<IS cxaccrbadas. 
Discordúndas pudem existir, porque não pmlc haver unanimidade 

cm tudo, mas devemos rt:conhecer o que de bom se fez no pussado t: 
devemos abrir um crédito ao presente bem como, aos propósitos do 
futuro deste País. Muito obrigado a V. Ex• 

O SR. EVELÃSIO VIEIRA (MDB- SC)- Temos discutido 
muito a respeito de crescimento do PIB. Sempre reconheci que tem 
havido um crescimento fantástico, apenas à observação minha c dos 
meus companheiros é que não tem havido resposta em favor daque
les que constroem esse PIB, na mesma proporção a todos. O que tem 
havido? É que o PIB tem crescido e o crescimento tem sido cm favor 
apenas de uma camada restrita da sociedade brasileira. 

Outro aspecto que V. Ex• falou, que a dívida interna é cm razão 
da própria poupança. Mas ela é feita de forma destorcida. Muito me
lhor, muito mais recomendável, económica e financeiramente, se essa 
poupança fosse feita através da aquisição de ações das empresas, 
para que elas pudessem expandir-se com maior tranqUilidade. Quem 
está fazendo a poupança, o grande agente, o grande captador? É o 
Governo. Chegando a tal ponto que o prêmio a oferecer o impede de 
adotar medidas de redução nas taxas bancárias. porque o próprio 
Governo está oferecendo, na colocação das suas Letras do Tesouro, 
nas Obrigações Reajustáveis, em outros papéis, 3,6%,'e chegou-se até 
a 4,5%, constituindo-se, assim, na expressão vulgar, no grande agiota 
deste Pais, dificultando com isso a redução das taxas bancárias que 
hoje constitui o seu custo linJnceiro um grande componente, um 
grande vetar nas tensões innacionárias. 

zer. 

O Sr. Uamar Franco (MDB - MG)- Permita-me V, Ex•? 

O SR. EVELÃSIO VIEIRA (MDB- SC)- Com muito pra-

O SR. PRESIDENTE (Gastão MUller)- V, Ex• tem poucos 
minutos para concluir seu discurso. 

O Sr. Uamar Franco (MDB- MG)- Rapidamente, Senador 
Evelásio Vieira. E só para mostrar, mais uma vez, o desenvolvimento 
do raciocinio de V. Ex•, a exatidào, quando diz que esse desenvolvi
mento não atingiu, por exemplo, o aspecto social. E ainda ontem, 
com o próprio índice do Governo Federal, dcmonstrãvamos aqui
e o Senador José Lins concordou que 70% -mais de 70%, diria eu
da população economicamente deste País recebe entre um e dois sa
lários mínimos. Os indicadores oficiais não são da Oposição, são do 
próprio Governo Federal. Era o aparte que queria dar, cumprimen
tando V, Ex• pel.o seu pronunciamento nesta Casa. 

O SR. EVELÃSIO VIEIRA (MDB- SC)- Muito obrigado a 
V. Ex• pela lembrança. 

O Sr. José Lins (ARENA- CE)- V. Ex• me permite? 

O SR. EVELÃSIO VIEIRA (M DB- SC)- Ouço com prazer 
V. Ex• 

O Sr. José Lins (ARENA -CE)- Nobre Senador Evelúsio 
Vieira, não há dúvida de que a análise que V. Ex• faz tem um con
teúdo de verdade. Mas ela não faz justiça ao lado bom do nosso de
senvolvimento e do progresso. Além do mais, ela apresenta algumas 
contradições com os pontos de vista de seu Partido. V. Ex• sabe que 
alguns membros do MDB são favoráveis a que o Governo controle 
determinados setores da economia porque alegando que isso facilita
ri<~ a distribuição dos benefícios sociais. V. Ex•, por sua vez, já acha 
que o Governo está captando poupança demais e que deveria ceder a 
vez para a empresa privada. E finalmente voltamos sempre à análise 
do problema da distribuição de renda e dos salários, novamente sus
citados pelo nobre Senador Itamar Franco. Nua há dúvida, cresce
mos economicamente, temos problema do ludo da distribuição d<1 
renda c do Indo dos salúrios, mas estamos tentando corrigi-los. Volto 
a frisar, porém, que o processo de desenvolvimento brasileiro tem 
sido admirúvel, que grundes conquistas económicas c mesmo sociais 
foram fcitns nos últimos anos. Se é certo que ainda temos muito~ as-
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salariados na faixa do sulârio mínimo, nrw menos certo é que o per· 
!.:cntual desses ~Lss:llariados tcm ~c reduzido substanciollmcntc nos UI
ti mos unos. 

O SR. EVELÍ\SIO VIEIRA (MDB- SC)- Teria muita hon· 
ra. prazer c interesse cm escutar o representante da Paraíba, Senador 
Humberto Lucena. 

O Sr. Humberto Lucena (M DB- PB)- Desejo cumprimentar 
V. Ex• pelo brilhante discurso que estú terminando de pronunciar, 
cm que fez uma análise abrangente do problema do nosso endivida· 
nH:nto externo, dentro do contexto da economia brasileim. Neste tre
cho do seu pronunciamento, cu cnfocaria um aspecto que me parece 
também importante, sob o ponto de vista da innaçtoo, que seria justa· 
mente aquele que V. Ex• mencionou com relaçtoo ao esforço do Go. 
verno em estabolecer melhores taxas de juros para efeito de captação, 
para si próprio, da poupança particular, através da colocação das lc· 
tras do tesouro Nacional. Enquanto isso, verificamos o total esvazia· 
menta das Bolsas de Valores, que seriam os órgãos que se deveriam 
reativar cada vez mais, numa economia capitalista, para possibilitar 
o financiamento das empresas com recursos não inflacionúrios. 

O SR. EVELÃSIO VIEIRA (MDB- SC)- Excelente a cola
boração de V. Ex• 

Sr. Presidente e Srs. Senadores, eu trouxe alguns dados que vi· 
sualizam a nossa situação difícil em relação ao endividamento ex ter· 
no. Fiz referência à dívida externa, fiz referi:ncia à innação, que tem 
sido a grande preocupação do Governo; mas, a meu juízo, a priori
dade deveria ser dada no combate à dívida externa, porque está aí 
um dos grandes condutores, um dos grandes componentes c contri· 
buintes das pressões inflacionárias, do custo, também, dos nossos 
produtos. Agora, para nós podermos sair dessas dificuldades há ne· 
cessidade de uma reorientação econômica, de se modilicar cm os 
pontos falhos na estrutura económica brasileira. Hú necessidade, 
também urgente, de darmos prioridade à instrução e à educação nes
te País, de criarmos escolas técnicas de nível médio, de criarmos esco· 
las profissionalizantes, porque, Sr. Presidente, nunca vamos chegar a 
um estágio de país desenvolvido se não tivermosmão·de·obruqualifi
cada suficiente para transformar as nossas riquezas naturais em bens 
úteis à sociedade brasileira e à sociedade mundial. (Muito bem! Pal
mas.) 

DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR. MARCOS 
FREIRE NA SESSÃO DE 15·5-79 E QUE. ENTREGUE Ã 
REVISÀ O DO ORADOR. SERIA PUBLICADO POSTE· 
R/ORMENTE: 

O SR. MARCOS FREIRE (MDB- PE. Para uma questão de 
ordem.)- Sr. Presidente, estou no quinto ano nesta Casa e, ao que me 
conste, as inscrições no livro, para falar nas sessões de 48 horas após, 
se davam exatamente quando da conclusão das sess:les dois di~s an-
tes. 

De forma que sou surpreendido agora, eu que estava pretcn· 
dcndo inscrever·me para aproxima quinta-feira, com a •oenura an· 
tecipada das inscrições para o prôximo dia \7. 

Assim, so\icito,esclarecimt:ntos dest:J Presidência, se houve algu
ma altoraçào de orientação ou se, na verdade, por algum lapso da 
Mesa, aquela oricntuçào anterior foi infringida. 

O SR. PRESIDENTE (Gastão MUller)- Não, nobre Senador. 
Informo a V. Ex• que foi um lapso meu, pessoal, c assumo a respon· 
sahilidadc. Pessoalmente permiti que um Senador assinasse. Dai, ou
tros Senadores assinaram tumbém. A responsabilidade é exclusiva
mente minha,• c penitencio-me perante V. Ex• pelo erro. 

O SR. MARCOS FREIRE (MDB- PE)- Agradeço o csda· 
rccimento de V. E.'• Apenas adianto que esta ntw é a primeira vez 
que <I ocorréncin se dú, porque uinda ontem fulo semelhante ocorreu. 

o SR. !'RESIDENTE (Gastão MUller)- Mas, ntw com a mi· 
nh~t Presidência 
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O SR. MARCOS FREIRE (MDB- PE)- Realmente, não cs· 
tuu danllo ncnhum carútcr pcssoul i1 minha indagaçfLo c, sobretudo, 
;I minha estranheza. Na verdade estava aguard~Lndo o término desta 
scssiw para poder falar na próxima quinta-feira, desde que hoje, pelo 
adiantado da hora, nf10 usei da palavra. Quint•t·fcira, lL noite, devo 
viajar para o meu Estado. 

ConscqUcntelllente, é preciso haver um critério a ser observado, 
sob pena de alguns saírem prejudicados na expectativa de se observur 
urna orientação. 

Não tenho nada contra ninguém, não sei sequer os Senadores 
que se inscreveram no livro. O que sei é que, a esta altura, antes de 
encerrada a sessão, já exista mais de meia dúzia de inscritos para 
quinta-feira. Resultado: alguém saiu perdendo nesta história. 

Peço até a V. Ex• que reconsidere a liberalidade da Presidéncia, 
c que realmente, antes de encerrada a scss5o, não possa haver a uber· 
tura do livro. Parece-me esta a orientação mais consentânea com as 
tradições da Casa. 

Ex• 
O SR. PRESIDENTE (Gastão MUller)- Muito obrigado a V. 

DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR. ITAMAR 
FRANCO NA SESSÃO DE 15-5-79 E QUE, ENTREGUE 
;1 REVISÃO DO ORADOR. SERIA PUBL!Ct!DO !'OS· 
TERIORMENTE: 

O SR. ITAMAR FRANCO (MDB- MG. Pela ordem.)- Sr. 
Presidente, apenas para solicitar, mais uma vez, a V. Ex•, que hoje se 
encontra na Presidência de nossos trabalhos, informações sobre o 
andamento de projeto de resolução que apresentei ao Senado acerca 
do estãgio de universitários em nossa Casa. 

Tenho insistido, Sr. Presidente, que a Mesa Diretora me preste 
esta informação. Respeitosamente me dirijo a V. Ex•, na certeza de 
que, mais uma vez, a Mesa vai procurar obter informações e trazer, 
ao exame do Senado Federal, esse projeto de resolução de alto alcan
ce para a Casa, que dispõe sobre estãgio semelhante ao que se faz na 
Câmara dos Deputados em relação aos universitários. 

O SR. PRESIDENTE (Gastão MUller)- Vou verificar, e, na 
próxima sessão, serã dada a informação a V. Ex• Pessoalmente, no 
momento, não estou em condições de responder à questão formulada 
por V. Ex• 

O SR. ITAMAR FRANCO (MDB- MG)- Muito obrigado 
a V. Ex• 

INSTITUTO DE PREVIDtNCIA DOS CONGRESSISTAS 

O Presidente do Instituto de Previdência dos Congressistas, no 
uso de suas atribuições, 

Resolve designar Nelson Santa Cruz Quirino, Técnico Legislati
vo "C", ref. 53, da Câmara dos Deputados, à disposição do lnstitu· 
to de Previdência dos Congressistas, pura exercer a função de Dirctor 
da Secretaria, criada pela Resolução n' 10/68, a partir da presente 
data. 

Brasília, 15 de maio de !979.- Deputado Bento Gonçal•cs Fi
lho, Presidente. 

INSTITUTO DE PREVIDtNCIA DOS CONGRESSISTAS 

O Presidente do Instituto de Prcvidéncia dos Congressistas, no 
uso de suas atribuições, 

Resolve conceder à servidora Zélia da Silva Oliveira, Técnko 
Legislativo "C", ref. 53, da Secreturia da Cúmaru dos Deputados, ü 
disposiçào do Instituto de Prcvid~ncia dos Congressistas, dispema, 
cm virtude de aposentado riu, da funçilo de Dircton1 da Secretaria, 
criada pela Resolução nY 10/68, a partir desta data. 

Brasília, 15 de maio de I'J71l.- Dcputadu Bento Gnnçul>cs Fi
lho, Pn:sidcntc. 
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ATA DE COMISSÃO 

COMISSÃO IJIRETORA 

12• REUNI;\0 iORiliNARIA), REALIZAIM EM K DF 
MAIO DE 1979 

Soh u Prc~id~ncia do Senhor Senador Lui1 Vi;.uw, Prc~itkntr:, r: 
com u prcsc:nça dos Senhores Senadores Nilo Coelho, Primeiro-Vicc
Prcsidcntr:: Dinartr: Mariz, Scgundo-Vicr:-Prcsidcntc: Alcx<IIHin: 
Cosw, Primt:iro-Sccrctário; Gabriel Hermes, Scgundo-Sr:r:retário: 
Lourival Baptista, Tcrc.:ciro-Sccrctúrio: c Gastftu Müllcr, Quarto
Sccn:túrio, its de;z horas c vinte c cinco minutos do dia oitll dt: mai•l 
de mil novecentos c setenta c nove, reúne-se a Combs~o Dirctor:t do 
Senado Federal. 

O Senhor Presidente declara abertos os tn1halhos c distribui. ao 
Senhor Segundo- \/ice-Presidente, o Processo n'l OU~3J777U, cm 4ue 
Alc.x Neves de A1.evedo, Agente Administrativo, Cl:.t:-.sr: "C", do 
Quadro de Pessoal CLT, c outro..,, solicitam enquadrumentono Quu
dro Permanente do Senado Federal. 

A seguir, o Senhor Presidente concede a pulavra :~o Senhor 
Primeiro~Secrctário, que reluta os seguintes processos: 

111
) Processo nY 002275791, c:m que a Secretaria de Divulguçüo c 

Relações Públicas encaminha requerimento do Dirctor da Subsc:crc
taria de Relações Públicas, solicitando autorização para ausentar-se 
do País, no período de 9-5 a 15·6-79, a fim de participar do H• Con· 
grosso Mundial do Relações Públicas, a realizar-se ern Londres, ln· 
glaterra, bem como ajuda p:.1ra pugumento de taxu de in:-.criçfw, hos
pedagem c: alimentação. Sua Exccléndu esclarece que o processo se 
encontra devidamente instruido, com os cúlculos d<.t Suhsecretari<l 
Financeira, c: emite parecer favorável au atendimento. como rc4ucri· 
do. A Comissão Diretora aprova o paret:er, auturiz<.1ndo :1 viagem, 
nos termos do requerimento. 

2Y) Requerimento cm que Mari:~ Curmen c~IStro Sout.:l, Técni
co Legislativo, Classe .. C", do Quadro Permanente, atualmcnte cm 
missão de estudos de apr:rfeiçoamc:nto t:m Alhany, New York. US:\, 
solicita que o Senado f-c:der:.tl custdc um curso intensivo de ingl~:-.. <I 
rcalizar·sc durante o período de f~rius, para 4ue possa mdhor 
<lprccndcr os tecnidsmos da linguu, considerados ncccssúriüs pelo 
Diretor da Universidade Estadual de New York. O parecer do Rela· 
tor ó pelo deferimento da ajuda de custo de USS HUO,OO (oitocentos 
dólares), a exemplo do que já foi fdto com servidor do PRO DA· 
SEN na mcs:no.t situação. A Comissf10 Dirctora aprova o parecer do 
Relator. 

J•) Prllccsso n' 001451790, cm que Paulo Rubens Pinheiro Gui· 
marfu:s, Técnico Legislativo, Clusse "C", requer :.tutorizac5o pura 
fn:qUentar cursos nas úreas de Ciências Politic:1s, Económicas c So
ciais do "lnstitut O' Estudes Politiquc:s de Paris", recomend:1do que 
foi pdo Scr\'iço Culturul c de Coopcra~·fto Cit:ntílka c T~~nka Úil 

Embaixada da França, com manutc:nçfw dr: seu vcncimento·bi.tSC. Os 
órgt10s tb.:nicos opinaram pelo <llcndimento do solicit,;do. O parecer 
do Rdator é favorável: A Comissito Diretora, após dehatcr cm pro· 
fundidade o :tssunto, delibera concedc:r :t autoriZ<u;:to requerida, L.!om 
a manutenção dos vencimentos do servidor, pelo pr~11.o de um ano. 
Após esse período, o funcionário devcrú remeter relatório dn.:uns· 
tam:iado, com os rcsult~1dos obtidos c a manifcstaçf1o do Instituto 
quanto ao aproveitamento do curso. Feito isso, ;.1 Comissf1o Din:tora 
poderú deferir a continuação do servidor no curso, por mais um ano, 
:1 lim de tcrminú-lo. 

4Y) Processo nY 002390795, cm que o Ministério da Edlu.:w;f1n c 
C'ultl1ra slllicita seja vcrilil:ada a possihilidade de perm;.meccr ü sua 

disposição o servidor Paulo Jorge Calda~ Pr:reira, Técni<.:o Legislati
vo, Cl:.~s!->c "C", do Quadro Permanente. O parecer do RelahJr ~ fa
vorável. A Comissão Dirctora, examinado o pedido cm seLIS runda
mcntos jurídicos, n:solvc conceder a autorizaçUo, pc:lo praw de um 
ano, mantido o vencimcnto-ba!-.c do servidor, que ~ontinu;Há it dis· 
posiçf10 do Minbtério, sr:rvindo na FUNARTE, ;.1 p;Htir de ]l-' lh: 

maio. 
O Senhor Primeiro-Secretário, cm seguida, submete 11 upn:

r.:iação da Comissão Diretora minuta de Ato dispondo sohre a e!'ltru~ 
tu ração do Grupo·Direçào c Assr:ssommento Superiores do Quadro 
de Empregos cm Comissão do Centro Gráfico do Senado Fedr:rai
CEGRAF. O Relator csclan:cc à Comissão Dirctora que o Ato~ se
melhante ao já aprovado para o PRODASEN, dizendo respeito aos 
cm pregos que foram excluídos do reajustamento geral de .HJr::f, r.:oncc· 
dido aos servidores daquela entidade supervisionada. Debatido o us
sunto, o Ato é aprovado e, assinado, vai à publicaçi.io. 

O Senhor Quarto·Sccretúrio indaga do Senhor Primeiro· 
Secretário quanto à instalação de uma AgCncia dos Correios no Se
nado, tcndo Sua Excelência informado que a mat~ria está sendo estu~ 
dada, com vistas à solução do ussunto. 

O Senhor Quarto-Secretário, a seguir, lembra o problema da 
conservação dos aparelhos médicos do Serviço de Laboratório de 
Diagnóstico da Subsecretaria de Assist~ncia Médica c Social. Sua 
Excelência foi informado que o assunto estú sendo estudado e serú 
resolvido dentro cm breve. 

Com a palavra, o Senhor Terceiro-Secretário relata o Processo 
n' 0009S3772, em que Manoel Alves d< Araujo, Agente de Portaria, 
Classe "A", do Quadro d< Pessoal CLT, solicita pagamento de adi· 
cional de insalubridade. O Rdator, após histonar os diversos pro
nunciumentos técnicos, que reconhecem o direito do petici .. mário ao 
que requer, mas discutem a datu a partir da quu\ deve ser pago o adi
cional, conclui opinando favoravelmente, pelo pagamento do adicio· 
nal de periculosidade a partir da data em que passou :1 exercer a ativi
dadc assim definida, observado o prazo prescricional rlft:visto no art. 
196 da CLT. A Comissão Diretora, após debater o assunto, aprova o 
parecer do Relator. O Senhor Primeiro·Secr<tário, sobre a matí:ria, 
determina ao Senhor Dirctor-Geral efetuc um levantamento de·todos 
quantos se encontram na mesma situação, de trnbalho cm condiç~to 
perigosa ou insalubre, para apreciação, pela Comissão Din.:lOra, de 
norma geral, que ubranju a todos. 

O Senhor Terceiro-Secretário, cm seguida, comuOica ü Comis
são Din:tora que, em virtude de ter sido um dos signatítrio~ do Proje
to de Resolução no 43, de 1978, que "altera a composiçiw do classes 
du Categoria Funcional do Assistente Legislativo do Grupo· 
Atividades de Apoio Legislativo, de que trata a Resoluçi10 n'' 1~. de 
1973, c dú outras providências", se considera impedido de relatú·lo e. 
assim, devolve o Projeto, para redistribuicrw. 

O Senhor Presidente, com a palavra, lembra o problema lcvan· 
ta do pelo Líder do M DB, da possibilidade de tor um Assessor de alto 
nível à disposiçi1o da liderançu. A Comissi1o Dirctora, debatida a 
matéria, solicita que o Stmhor Primciro~Sccretúrio t!Sludc o proble
ma, comparativamente ao que existe na Câmara dos Deputados, c 
apresente uma solução na próxima Rcuniào. 

Nada mais havendo a tratar, às onze horas c trinla minutos o 
Senhor Presidente declara encerrados os trabalhos, pelo que. eu, 
Lourival Baptista, Tcrcciro-Secrctúrio, lavrei a presente Ata, 4ue, as· 
sinadu pelo Senhor Presidente, vai il publicaçtw. 

Sala da Cornissf1o Dirctor<.l, X de maio de 1979.-- Luiz \'iumt. 
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(7 membros) 

COMPOSIÇÀO 
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COMPOSIÇÀO 
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2. Joóo BaKo 
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6. Murilo &adoro 
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2. Joié Guiomard 
3 .......... doMollo 
4. Lomanto Jlinior 
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6. Vicen,. Vuolo 
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3. Henrique de Lo Rocque 
4, Jo11 Gulomard 
5. luiz Cavalcont1 
6. 

1. Paulo Bra1K1rd 
2. Nel&an Carneiro 
~· Itamar Franco 
4. Jo .. Rlcho 
S. Amaral Peixoto 
6. T arw:r.do ,._..,.. 

Qulntn·fclra 17 IH69 

MDB 
1. Marcos F,.i,. 
2. Mauro S.nevides 
3. Leite ChOWI 

As.lstente, Antônio Cario• de Nogueira - Ramal675 
Reuni611t Quartas·feiros, Os 11t00 horas 
Localt Sala "Ruy 8arba10"- Anexo 11- Ramais 621 • 716 

COMISSÃO DE SAÚDE- (CS) 
(7 membro1) 

COMPOSIÇÃO 

Pr .. idente1 Gi1von Rocha 
Vice·Pre.ident11 Henrique Santillo 

TituiCre1 Suplente~ 

ARENA 
I. lamento Jlinior 1. Saldanha O.ni 
2. Almir Pinto 2. Jorge Kolume 
3. Alberto Silvo 3. Benedito Canelai 
4. Ja .. Guiomard 

MDB 
l.G;i...,Roc!>a 1. JoM Aicho 
2. Hlnriqye Sontillo 2. Adalberto Sena 
3. Jaiwn larmo 

Al.iltentll Carlos Guilherme Fonwca- Ramal 676 
ReuniOes1 Cuinta1-feira1, à1 10,30 horas 
Local, Sala "Ruy Barbosa"- Anexo 11- Aomoi1 ~~1 e 716 

COMISSAO DE SEGURANÇA NACIONAL- (CSN) 
(7 m1mbro1) 

COMPOSiçAO 

Pmldente, Jar~ Kalume 
Vice-PI"'Iidenfe, Mauro Blnevide~ 

Supl1ntll 
ARENA 

1. Jorge Kolume 1, Raimundo Porent1 
2. Luiz Cavalcante 2. Amoral Furlon 
3. Murilo Badaro 3. Jo" Guiomard 
... Blnedito Ferreira 

MOO 
1. Mauro Benevide1 I. Cunha Lima 
2. Agenor Maria 2. Joiwn Barreto 
3. Hugo Ramo• 

Auitllnte, Cario• Guilherme Fon..ca - Ramal 076 
Atunl6est Quortot·feiras, 01 9t30 hora• 
Local, Sala "Ruy Barbow"- Anexo 11- Ramail621 • 716 

COMISSÃO OE SERVIÇO PUBLICO CIVIL- (CSPC) 
(7 membro•) 

Titulor11 

COMPOSIÇÁO 

Pruident11 Evondro Carreiro 
Vlce·Pretid1nt11 Humberto lu,eno 

1. Raimundo Porent• 
2. Henriqu• de lo Rocqu• 

I. Alfon•o Comorgo 
2. Pedro Pedrouion 
3 Aderbal Juremo 3. Bernardino Viana 

ol. Alberto Silvo 



IM711 Quintu·ft'iru 17 

1. Evandro Carreira 
2. Humberto Lucena 
3, Lazoro Barbozo 

MOB 
I. Orl1te1 Querela 
2. E>~eic~•io Vieira 

Aui1tente1 Sonio Andrade Pei11oto- Romai307 
Reuni6u1 Ouinto1·feira1, tu 9J30 hora• 
Locoh Sala "Ruy Borbo1a"- Anuo 11- Ramail621 e 716 

COMISSÃO OE TRANSPORTES, COMUNICAÇOES 
E OBRAS PÚBLICAS- (CT) 

(7 membro•) 

COMPOSIÇÃO 

Pre1'1dente1 IHnedlto Ferreiro 
Vice·Pruldente1 VIcente Vuolo 

lliÃRIO llO ('0:'\i(iRESSO :"iM'IOS,\I.(SI.'t;;àn lll 

Titulare• 

I. Benedito Ferreiro 
2. Vicente Vuolo 
3. Pedro Pedrouian 
o4. Alfonso Comorgo 

I. E>~ondro Carreiro 
2. Lozaro Borbo1o 
3. Or11t" Qutrcio 

ARENA 

1. Panal POrto 
2. Lomanlo Junior 
3. Alberto Silvo 

MDB 

1, Leite Cho~• 
2. Agenor Mario 

A11i1tente1 Ronaldo Pachtco de Oliveira - Ramal 306 
Reunibe11 Terço•·feira•, às l0100 hora• 
Local1 Solo "Auy 8arboKI"- Anexo 11- Ramais 621 e 716 

SERVIÇO DE C0)!ISS0ES ptR.'1ANENTES 

8) SERVIÇO OE COMISSOES MISTAS, ESPECIAIS 
E OE INQUERITO 

Comln011 Tempororla1 

Chefe1 Ruth de Souza Co1tro 
Locah Anuo 11- Ttruo 
Telefone1 225·8SOS- Romol303 
1) Comiu611 Temporária• poro Projeto• do Congreno Na· 
cionol 
2) Comiu611 Tempororla1 poro AprecloçOo de Veto' 
3) Comiu611 hpedai• e de lnqutrlta, e 
~) ComiuOo Mllto do Projeto de Lei O;çomentOrla (art. 90 
do Regimento Comum). 

Ani1tent11 de Comin6111 Haroldo Ptreiro Ftrnandll - Ao· 
mal67o41 Alfeu de Oliveira- Ramal67o41 Clelde Mario S. F. 
Cru1- Ramal 598, Mauro Lap11 de 50- Romoi310J Leilo 
Ltlw.s Ferro Cento- Ramal :Í14. 

HO!\f.RIO D,\S REUNIÕES DAS CO~ISSÕ~ó PCI~·\ANENTES DO SENADO FEDERJ\L 

uo~ .. --.. s I TERÇ1\ I s 1\ L h S /ISSISTE:l~Tr:: IIOIV\S QUINTA Si\Lo\S ASSISTE~:TE --
c.T. RUY ru~Rnos;'\ nONALDO C.F. CL,~VIS DCVIL.~CQ~,\ ;~!:'!·.:.:ao 

R.lr.lais-621 c 716 Romal - 623 C,\RLOS 
10:00 09:30 

C.1\.R. CLOVIS BCVILf.CQUA GUILHEIU'!E C.S.P.C. RUY 11\RBOSA SONIA 
RamJ.l - 623 Rarnais-62• e 716 

HOR.\S QUARTA SI\ LAS ASSISTENTE C.E.C CLOVIS BEVILACQUA SONIA 

RUY BARBOSA Ramal - 623 
09:30 C.S.N. GUILHERME 10:00 

namais-621 c 716 
c.D.F. RuY BARBOSA RONhLDO 

CLOVIS BEVIL~CQUA MARIA Ramais-621 e 716 
C.C.J. 

Ramal - 623 HELENA 10:30 c.s. RUY BARBOSA GUILIIER.'-!E 10:00 Ramcus-621 e 716 
C.A. RUY DARBOSA SONIA 

Rarnais-621 e 716 ll :00 C.L.S. CLOVIS BEVILACQUA DANIEL 

RUY BARBOSA Ramal - 623 
lO: 30 c.E. DANIEL 

Ramais-621 e 716 12:00 C.R. CLOVIS BEVILJICQUA I!ARIA 

ANTONIO 
Ramal - 623 THEREZA 

C.R,E. RUY BARBOSA 
Ramais-621 e 716 CARLOS 

11:00 

C.M.E. ANEXO "n" RONALDO 
Ramal - 484 
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SENADO FEDERAL 
SUMA RIO ---------------. 

- ATA DA 70.• SESSAO. EM 17 DE MAIO DE 1979 

. I - ABERTURA 

I . 2 - EXPEDIENTE 

l . 2 .1 - ComunJcação da Pr~idéncia 

- Transfcréncla. pata M 18 horas e 30 minutos, da sessão 
do Congresso Nacional anteriormente convocada para as 15 ho
ras de hoje. 

l. 2. 2 - Mensagens do Senhor Pre,id.ente da República 

Restituindo autógrafo,ç de projetas de lei ~anctonados: 

- N,o 74/79 tn.0 132/79, na origem), referente no Projeto 
de Lei do Senado n.0 1/79-DF, que altera o efetlvo de soldados 
PM da Policia Mllltar do DL•trlto Federal, e dá outras providên
cias. !Projeto que se transformou na Lei n.0 6.6-W, de 16-5-79). 

- N.• 75179 tn.0 133!79, na orlgeml, referente no Projeto 
de Lei da Câmara n.0 2/79 tn.0 4.690/77, na Casa de origem), que 
dispõe sobre a criação de cargos na Secretaria do Tl'tbunal Re
gional Eleitoral do Pará, e dá outras providências. !Projeto que 
se transformou na Lei n.0 6.647, de 16-5-79). 

- N.• 76179 tn,0 134!79, na orlgeml, referente no Projeto 
de Lei da Câmara n.0 141178 tn.• 5.671/78, na Casa de origem), 
que Introduz alteração no Plano No.ctonal de Viação, Incluindo 
trecho rodoviário nos Estados de Snnta Catarina c Rto Grande 
do Sul. !Projeto que se transformou na Lei n.0 6.648, de 16-5-79). 

1.2 .3 - Parecer 

- Referente à seguinte mat.iria: 

- Projeto de Lei do Senado n.0 349/78, que dl>']lÕe sobro 
ação de acidente de trabalho. 

1.2.4 - RequerimentoN 
- N.U 148/79, de autoria do Sr. Senador Henrique de La 

Racquc, solicitando tenham tramitação cm conjunto o.s Proje
tas de Lei do Senado n.•• 12/75 e 3, 39 e 52, de ID79. 

- N.• 140/79, de desarqulvamento de projeto de lei do Se
nada que cspecltlcn. 

l . 2, 5 - AviNo do Sr, Mbú.'ltro Chefe da Stcretarta de Pla
neja.mento da Presidência da República 

- N." 237170, .sollcltnnda n transrerênctn pnrn o dia 31 do 
corrente, às quntor.lc horas e trinta minutos, do seu compnreci
mcnto n esta casa do Congresso, anteriormente ma.rcndo para 
o dln 24 próximo, por razões que cspccitlcn. 

l . 2. O - ComunJcnçãn 
- Do Sr. Sl•nndor Tnrso .Dutrn, que se nuscntnrli. do Pnls. 

1.2. 7 - Leitura de projetos 

- Projeto de Lei do Senado n.0 128/79, de autoria do Sr . 
Senador Marcos Freire, que altera a redação do Decreto-lei 
n.O 229, de 28 de !everelro de 1967, anexa à CLT, tornando obri
gatória a notl!lcação das doenças profissionais e das produzi
das por condições especiais de trabalho também ao Sindicato 
respectivo, no qual pertença o trabalhador atingido. 

- Projeto de Lei do Senado n.O 129/79, de autoria do Sr. 
Senador Nelson Carneiro, que acrescenta parágrafo ao artigo 
225 ua Consolidação das Leis do Trabalho, para disciplinar a 
prorrogação da jornada de trabalho dos bancários. 

- Projeto de Lei do Senado n.0 130/79, de autoria do Sr. 
Senador Orestes Quércia, que acrescenta parágrafo único ao art. 
9.0 da Lei n.O 6.019, de 3 de janeiro de 1974, que dispõe sobre 
o trabalho temporário nas empl"e8as urbanas. 

- Projeto de Lei do Senado n.O 131179, de autoria do Sr. 
Senador Orestes Quércta, que acrescenta parágrafo ao art. 457, 
da Consolidação das Leis do Trabalho. · 

I. 2, 8 - Dlscu.-.u• do Expediente 
SENADOR EVELASIO VIEIRA - Perspectivas para a side

rurgia brasileira com a lmplantaçâo do projeto SIDERSUL -
Slderârglca do Sul Catarlnense. 

SENADOR MARCOS FREIRE, como Llder - Suspensâo da 
Intervenção decretada pelo Ministério do Trabalho nos sindi
catos dos metalúrgicos do ABC paulista, com o retorno de suas 
antigas lideranças. Apelo ao sr. Senador Moacyr oaua, em 
favor da brevidade de seu parecer, em nome da Comissão de 
Constituição e Justiça, sobre o Projeto de Lei do Senado 
n.O 33179, de sua autoria, que revoga o ll<!m VIII do art. 530 
da Consolidação das Leis do Trabalho. 

SENADOR GASTAO MULLER- Razões que Induzem S. Ex.• 
a aceitar a sua designação para membro da CPI que apura a 
devastação da floresta runazõntca. e suas implicações, tendo em 
vista poSição anteriormente assumida sobre o assunto. 

SENADOR MAURO BENEVIDES - Registro da elel~ão do 
novo Bispo Auxiliar da Diocese do crato, Dom Newton Holanda 
Gurgcl. 

SENADOR HENRIQUE SIINTILLO - Fundação, em Golfl
nla, do Instituto Golnno de Estudos Afro-Brasileiros. 

SENADOR JAISON BARRETO - Manifestação de apolo a 
relvindicnçõcs de estudantes da área de saUde da Universidade 
Federal de Santa Catarina, no sentido de ser ulUmada, com a 
necessária urgéncla, a construção do Hospital Unlvcrsttó.rlo em 
Florlanópolls. 

SENADOR NELSON CARNEIRO - Proposto de Emenda à 
Constltulçüo n.O 26/78, em tramitação no Congresso Nacional, 
quc permite nos rnrmncêutlcos c nos cirurgiões dentistas acumu
larem nté dois tlmprcgos no serviço pUbUco. 
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I :.! !I lndicat·fw 

N.0 1/7\1, (lt• autoria do Sr. St~llador llu\llllt.'rto Luct•na. 
. ~ohcitnnclo t•sludo ela Comissão dt.' Constlt.lllt~üo l' Jn,..;ti~·a dt• 
St!llndo Fedt"r:tl. sobrt• fato qllt' IIH.Iica. 

1. 2 lO -· ltt'11Uerinwntu~ 

- N.0 150/79, ele nt.lrncla. t'lll caril ter clt•r!nltlvo. do Projt•to 
de Lei do St•nado n." 104/7!J, de uutorln do Sr. Senador Amaral 
Furlan, qut• nltí'rn o ~ 1 '' do art. :.!2 d~1 Lt'l n." 4.740, dt• 15 ct1· 
julho de W!iS, permitindo a or~anlzoçúo pnrtldarla no Distrito 
Fedcl'al. 

- N.11 151/7{1, de autortn do Sr. Senador Milton Cabral, so
licitando a rctlradn, cm cnrátcr definitivo, do Projeto de Lt~l 
do Senado n.0 20179, qtH.' dispõe sobre a Politica Nacional da 
Melo Ambiente, !ieus fins e mccnnlsmo:i de formulação e apll
cnção, c dó. outras providências. 

l. 3 - ORDEM DO DIA 

·- Requerimento n." H0/70, de autoria do Sr. Ore:;tcs Quér
clu, solicitando o desarqulvamento do Projeto de Lei do Senado 
n.O 189, de 1975, de sun autoria, qut• ncrescentn dispositivo no 
art. 8. 0

, da. Lei n.0 5,107. de 13 de :;ctcmbro de 1966 !Fundo dt· 
Garantia do Tempo de Serviço 1. ,\IU''fi\'Oldo. 

- .. Substitutivo do Senado ao Projeto de Lei da Câmara 
n.11 109178 l n.11 1.004/7/J, na Casa de ori~cm l, alterando n redn~ 
ção dos nrts. 126 e 127 do Decreto-lei n." 200, de 25 de fcvereln; 
dC' 1067. que "dJ:.;põe sobt·e n Orgnntznçüo da Admlnl~traçüo 
FedC'ra!, estabelece diretrlze.s pnrn n Reforma Admlnl:;tralivn. 
c dá outrns provldCncins. Discussii.o enccrr.ula, npôs usnr dn 
palavra o Sr. Senador Dirceu Cardoso, voltando n.s comts.sóe:
competcntcs em vlrtUdP do recebimento de emenda cm p1cn{lrlo 

- Projeto de Lei da Cãmnrn n.U 46/78 j n.0 073/75, na Casa 
dl' oligL~m 1. que dispõe sobre n duração da jornada de trabalhe 
do pessoal da Caixa Económica Federal. Discu~ão sohrt.-sL'tda 
cm virtude do término do prazo regimental da sessão, apó:-; 

us:1n•m d:1 palavra ti~ Sr:; L!·il.l' Chaves. Ncl.'ilJll C:lnwlru. Almll 
Pintn. Itamar J;•ralll'O, Jo!'ie Llm. Dll'CP\1 Canln.'io, F'rnnco Mon· 
turo, OrP:-;tes Qucrda t' .Jarba.'i Pu.~!'ial'llll10 . 

Prn.lt'tO clt' Ll'i ela C;'unara n." J.l!l/7U ln/' 5.721/?U, n:1 
C<~sa dt• orlp,ellll. dt~ inld:1 t!v:1 du Senhor Prt•:;ldcntc c\n ltl'JlÚ· 
IJiit:a, qUP autoriza a allt•nn~~úo dn llt'll:-i lmóvt•l:-i da Unlflo, ~lt.lw· 
elo:; na úrea urban:l dt• Gua,iar:i-Mirlm, no Ten-ltrirlo Fedel'al 
<Jc Rond6nin, e dá outra:; providências. I>iscussáu :ullad;1, t'lll 
vlrtuclc do têrmtno do pmzo l't~RinH'ntul dn l'il'S!iáo. 

·- Projeto de l..i'l da. Cànwra n.n 48178 t n.U 1.305/75, na 
Ca:la dt• orlg!!m I, que dispõe sobre exprcliSU pcrmls.<;Üo de vl::i
tn.'i de carótcr rcliftlosu aos doentes hospitalizados, cm qunlquCI 
horó.rlo. e dá outras providência.'!. tAprcclaçü.o prcllminar da 
constituclonalldadcl, Discussâo adiada., cm virtude do término 
do prazo rt•glmenlrd da scs.sáo. 

- Projeto de Lei do Senado n.n 130177-Complementar, dl' 
autoria do Sr. Senador Vasconcelos Torres, que altera a Lei 
Complementar n.0 11, de 25 de mala de 1971. ~Apreciação pl'f'il· 
minar dn. constttuclonalidndcJ. lliscuss:io adiada, cm virtude d<l 
térmJno do prazo regimental da iSCS..'iil.o. 

1.4 - DESIGN.~ÇAO DA ORDEM DO DIA DA PRóXIMA 
SESSAO. ENCERRAMENTO. 

2 ·- lliSCUitsO J•JU)NUNCIJ\00 F.l\1 SESS,\0 ,\.STim.IOit 

·- Do Sr. Senador Lt•itl' Chnves, proferido na sc:;Rüo dt· 
!6·5-79. 

3 -- INSTITUTO llE Pltt:VIlll~l'iCI,\ DOS CONGitESSISTA' 
··- Ata de reunião do Conselho Deliberativo. 

4 --- ,\TA OE COMISSAO 

5 - MES;\ DlltE'fllltA 

6 - LiDEitES E VICE-LIDt:ltF.S llE PAitTIIlOS 

7 - CO)li'OSIÇ,\0 D,\S COMISSOt:s I'Eit)J;\Nt:NTt:S 

ATA DA 70." SESSAO, EM 17 DE MAIO DE 1979 

J." Sessão Legislativa Ordinária, da 9." Legislatura 

PRESJDI;;NCJA DOS SJtS. LUJZ VIA:'>IA, DINARTE MARIZ, 
GABRIEL HER!IIES E GASTÃO MtlLLER. 

A.~ 14 hora8 e 30 minuto.~. acham-.~'~ prc.~cntcs os Srs. Scnadore~> 

Adalberto Sena - Jon:~e Knlume - Jo~e Gulomnrd- Hf'nri
quc de La Rocqu<.• - Alberto Silva - Bernardino VIana ·- liclvídio 
Nunes - Mauro Bl~nevidcs - Agenor Maria - Dlnartc Mariz -
Jes!ié Freire -- Cunha Lima - Humberto Lucena ·-- Mnrcns Freire 
- Lulz Cavalcante - Pns:·ios Torta - Dirceu Cnrdoso - João 
Calmon - Moncyr Dnlla - Hu~o Rnmos - Nelson Carneiro -
Itamar Franco - Amaral Furlan - Franca Montara - Henr\QUt• 
Santtllo - Benedito Canelas -· Gnstão Müller - Mendes Cnnalt• 
- Saldanhn Derzl - Atranso Cnmargo - Jose Richa - Evel:isio 
VIeira - Jo.lson Barreto -· Lenolr Vargas - Tarso Out.,ra. 

O SR.. JIUESIDESTE lO\nnrte MnrizJ - A lista de presença 
acusa o compnrectmento de 35 Srs. Scnndore:1. Hnvendo número 
rr.~lmcntal, declaro aberta a sessão. 

O Slt. J•Rf<:SIDENTI~ j Dlnartc Mnrlz1 - A Prc.sidCncln comu
nica no Plenúrio, que d~ acordo com entendimt'nta muntldu com 
n PrcsldCncla dn Cilmarn do.s Deputados, transferiu para a:l 1/l 
horns e 30 minutos, n sessüo do Cong;rcsso Nnclonal convocnC1a 
para ns JS horas de hoje, destinada no prosRcr.;ulmento dn discus
são dn Proposta de Emenda ri Constltulçfm n.'1 :H. de 1970. 

O Slt. I•ltESIDENTE tD!nartc Mnrlz1 -·- O Sr. 1."-Sccretúrtn 
procederá n leitura do Expedit~ntc, 

t lic[o CJ .~C(}IIi11((' 

EXI'EDIEN'fE 

!\IENSJ\GENS UO I•ltESIUESTE ll1\ llEi»úULICA 

Ucstltnlndn uut(i!:raro~ d(• l'nljetos de Lcí sam~ifmadti'S: 

N.O 7-1/79 111.11 132/7!.1, na orl~cm 1, di~ 16 do corrente. l'cferenu· 
ao Projeto dt.• LA:·I do ScnruJcJ n." 1, de 1970-DF', qut' altt!J'a u dl'tl· 
vo de .solclado:-i PM da Polil:la Militar do D!.~trlto FectPral, t! c.lú Cl\1· 
tras provldt!nela:-;. JPro.JNn {jlll' st• tmn!'if'ormntl nn LpJ n." fl.ll-10. dt• 
!fi dt~ maio di' Jn7!JI. 

N." 7fl/7\l 1 n.'' t:J:I/7\l, na orlf•.Pm 1, ilt• Jt\ fio emTI'Il1•', rt'!l'l'l'lll• 
a~1 Proj!'\o (lP J,t'! lia Camar" n° :• !lt• 1!1'1!1 •11' 1 ·l.!i!J/Ii';'/, Jta f;:t~lt• 

d~ ori(;Cffil, que di:;põc sobre a criação de cargo.; nn. Sccrctnrln do 
Tribunal Regional Eleitoral dn Paril, C' dil. outros provldí:nclas 
lPro.Jcto que se transrormou na Lei n.O 6.647. de 16 de mala dl' 
197!il. 

N.U 76170 tn.u 134170. na origeml, de 16 do corrente, referentt· 
ao ProJeto de Lei da Cil.mara n.0 141. de Hl78 ln.u 5.671178, na 
Ca:;;u d~ orl~;em f, que Introduz alteração no Plano Nacional dt• 
Viação, incluindo trecho rodovló.rlo nos Estados de Santn Catarl
nn c Rio Grande do Sul. 1 Projt•t.o que :-;e tramformou na Lei 
n,u 0.648. de 16 de maio de 1!1701. 

PARECER 

J•AitECElt S.11 1!12, DE 1970 

na Comiss;"w dr. CotL"ititul~~â.o e Ju:-;tiçn, sobre o l~ojc
to de l.ei do Senado n. 11 :t4!117R que "disptit~ suhrt• :u:ãn dr 
uddc:ntt: de Tr:ahnlho'', 

ltelatnr: Senador lhu::o ltnmu:-. 

1. O nobre SL'l'wdor Ndwn Carneiro, cm SL'll rt!lat.,úrio, dlver-
1-:1' do cm!nentis:·:hno Stmndm Accloly Filho, autor dn pl'opo/'ilçiw 
le[!ll'ilotlva cm foco, no que t!tnge h mnnutfmçào rins cmbnrf..\OS 
illfrlnf,.\enlt!s pura o:;; procl'sl'ios l't!ln t.lvos aos ar.ldcntes dt• t.rn.balhn 
Em outras palavras: Jlrt!tencle S. Ex.11 no bojo de I~nwnda rcdaclo
nal cn~cjar a npllcnçúo do nrll~o 530, do Códl~o dl' Pro<~t>sso Civil, 
ao procedimento rerercntt· il.:1 (Jtw:;tci(•:; ncldent:lrln:;, não ob!'itantt· 
cuncordt• ~e)nm a l'lc ln:.apllcàvels os artigos 188 e 475, do l!ltadn 
Dlplomn. 

2. Com n m:ixlmtl vCnl:1 do t!llllncntc Rt'lutor, j"mi~tu con· 
:-.u~~rado, I'Jcamos com n rt:dnçUo orl~lnul. confl•rld:t ao ~ 3.0

, qm· 
o Projeto SI! propôt• a lntrodu~ll' na Lei n.11 6.3!17, de 10-10-76. 
(jll!' fixa normas sobn· nclcJente!'i <lo trabalho. 

lnlt'lalntc•ttlt·, vnlt~mo·nos do prlnt~iplo tia et•lt•l'lda{lt• 11rn· 
''t': .. ~tt:ll, titu opor1.unlum·til!• lnvcH'iliiH Jlt'lo nnlJn• Ht'lator. :til pru· 
llllt~n;u :-t•j:nn allulldw, )lfl\'llt'·l:lo:; tradklulllll:; tia l";l;~c·rHia. a :;a. 
ho•r. :t ~~11111'1':\:-;lll d,. pr;~/(1 l'lll qlt:tdl'llplo pili'a t't)!Jtt·.~I.Hr !' t'lll tltl
!no p~t!':t l't'CtltTI' · :tl~>llt c\11 dttpltl t~r:nt <11' illl'\.'.ulcun l?r•tillllt'lllt· 
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tais pn!rroJ,:ntlvas fazcndó.rlas retnrdarlnm n marchu. do feito, cm 
detrimento do acidentado, de parcos recursos c que, por Isso mes
mo, necessita .seja a lide composta rapidamente para com a ln
dl'nização recebida minorar os efeitos do intortún!o. 

4. A celeridade processual, contulo, estiL, em nosso entender, 
mtlmamentc associada à economia processual, à luz da qual se 
permite atinja o processo o seu escopo: compor definitivamente 
a lide com aquele mínimo de justiça formal, que atenda, sobretu
do, aos tins soclall'l collmndos pelo direita. 

5. Os chamados embargos Jnfringcntes têm sido objcto de 
candentes críticas dos proccssuallstas pâtrlos. Trata-se, segundo 
eles de anarcronlsmo perfeitamente dlspensd.vcl. E'isn espécie de 
recurso não constava do Antcprojcto do Professor Alfredo Buzald, 
rcnomadi~slmo processuallsta, porque se pensa, de urn modo geral, 
i'nl Jcdc doutrln:irla autorizada, que "a existência de um voto 
vencido não basta, por sl só, para justltlcar a criação do recurso 
de embargos ... " c, além do mais, "não hâ principio cientitlco 
nem razão de ordem lógica que justitique a existência do recurso 
I!On.sagrado no artigo ora comentado fSerglo Bcnnudes, Comen
tários no Código de Processo Civil, vol. VII, 1075, png. 1871." 

6. A suprcs.'lão dos embargos Jnfringentes da procedimento 
concernente a acidentes do trabalho tanto mais se justifica à luz 
da matéria versada em tais demandas. Ditlcilmente, nelas se de
baterão questões jurídicas relevantes. Os problemas acldentártos 
prá.tlcoo resumem-se nonnalmcntc em questões de fato confiadas 
â. opinião de técnicos 1 peritos 1 a cuja respeito o Juiz tem pouco 
a acrescentar para estabelecer o Quantum devido, a título de in
denização, a vítima do Infortúnio. Dcstarte, no Juízo de primeiro 
grau c cm apelação as partes e os julgadores já pisaram c repi
saram as questões fáctlcn.s ou as elementares questões jurídicas 
que o tema proporciona. 

7. Admita-se para argumentar, haja questão relevante a ser 
debatida nuns poucos processos acident:irios. Não tlcará a parte 
privada de obter-lhe o rccxame por via de argülção de relevânc!a 
da questão federal, consoante prevê o Regimento Interno do Su
premo Tribunal Fcdero.l 1 ~ § 3.0 c 4,0 c Incisos, do artigo 3081. Po· 
rém, a ficar-se no lugar comum das ações de acidentes do traba
lho, melhor se houve, data venia, o Projeto sob cx:ame em sua 
redação originária, quando as livra dos vetustos embargos infrln
scntes, que viriam in casu a rerir o sistema urdido pelo eminentís
simo Senador Accioly Filho, que, à semelhança do nobre Senador 
Nelson Carneiro, deu reiterados testemunhos de notável saber 
jurídico. Parece-nos, destarte, que a supressão dos embargos ln
rrtngentes afirmaria congrucntemente os prtncíplos da celeridade 
c da economia do processo, sem inconveniente de monta para as 
partes em litígio. 

8. Diante do exposto, somos pela constitucionalidade e jurl
dicidade do Projeto na integra e, Inclusive, fazemos nossa as opi
niões do eminente Relator no que toca a afirmação sem reservas 
do principio lnsculpldo no I 4.0 , do artigo 153, da Constituição 
Federal, assim como no que concerne à Intervenção do Ministério 
Público na qualidade de custos lecls. 

Sala das comissões, 16 de maio de 1979. - Henrique de La 
Rocque, Presidente - ·nugo Ramos, Relator - Lenoir Vargas -
Bernardino Viana. - Helvidio Nunes - Moacyr Dalla. - Aloysio 
Chaves - Lázaro Barboza - Franco Montoro - Murilo Ra.daró -
Nelson Carneiro, vencido. 

VOTO EM SEPARADO, VENCIDO, DO SR. SENADOR NELSON 
CARNEIRO: 

Com o cloghivel propósito de esclarecer dúvidas surgidas na 
aplicação da Lei de Acidentes do Trabalho, o eminente Senador 
Accioly Filho, que Ilustrou esta Casa e o Parlamento com seu saber 
e sun experiência, sugere que se adite três parágrafos ao artigo 
Hl dnqucle estatuto. 

O primeiro desses parágrafos autoriza o ingres:~o cm juizo 
lndepcndentcmcntc dn exaustão das vias admlnlstrntlvns. E escla
rece, ao justlrlcar dita disposição, que o problema, tormentoso nn 
lcglslnção anterior, tlcou cm aberto, na ntunl ILcl n,0 6.367, de 
lO de outubro de 19761, "mas a jurisprudência principia n enca
minhar-se no sentido de permitir o Ingresso do acidentado cm 
juizo, Independentemente da solução ndministrntlva da pendên
cia". A reparação, que o acidentado reclama, não pode tJcnr sujei
ta, com ereito, n que Inicialmente se percorram todos os degraus 
da Prcvldéncla social. Deve ser uma faculdade, jamais uma obri
gação. 

Pnm preservar os Interesses do órgão públlco, o § 2.0 sugerido 
pelo Projeto determina, sob pena de nulidade, n Intervenção do 
Ministério Público, providência que merece cncômlos. 

Mns, pela próprta nntur!Yln do lltlglo, razão não hó. para que 
:ic contl! cm quádruplo o prní!:o pnrn contestar e cm dobro para 
recorrer, que o art. 188 do Código do Processo Civil concede_ à 
Fazenda Pública c no Ministério Público. Quando dn elnbornçiío 

do estatuto processual vigente, várias emendas visaram a ~xtln
gulr ou apenas reduzir tal privllé(rto, tal como nllá.s tlgurava no 
antcprojeto, alterado pela comissão Revisora. A não aplicação do 
nrt. 475 do Código iLs ações de acidentes de trabalho, ou seja no 
duplo grau de jurisdição, não impede o recurso da Previdência 
SOCial ou do Ministério Público. Apenas não o faz Instrumento de 
lnjustltlcada protelação, com graves prejuizos para o acidentado. 
Recorde-se que até há alguns anos a indenlzação pelos acidentes 
de trabalho era confiada a empresas privadas, que não dispunham 
desse privUéglo, mo.s que sempre recorreram das sentenças que 
lhes pareceram injustas. A absorção pela Previdência Social, pela 
qual me bati desde que o primeiro projeto surgiu na Câmara dos 
Deputados. não pode converter-se cm providência contra o trnba· 
Jhador, que se acidenta em serviço. 

H:i um ponto, entretanto, cm que ouso discordar do projeto. 
E quando declara tnapllcâvcl a tais ações a disposto no art. 530 
do Código processual, que dispõe sobre os embargos tntrtgcntes 
quando não for unânime o julgado proferido cm apelação ou em 
nção resctsórln. A rãp!da solução do Utíglo, que justifica o Projeto, 
não deve impedir a parte de esgotar, na segunda Instância, os 
recursos de que se possa legalmente ut111zar. Muitas vezes os 
embargos serão da Previdência Social, mas não faltarão casos 
cm que estejam os acidentados preocupados cm fazer prevalecer 
o que julgam seu direito. coma o recurso é voluntário, não vejo 
razão para quebrar a sistemática processual, neste ponto. 

Assim, com a devida vénia do ilustre mestre, que subscreve 
o Projeto, meu voto é por sua aprovação, com a seguinte ementa: 

"Não se aplica o disposto nos arts. 188 e 475 do Códi
go de Processo Clvtl às ações de acidentes do trabalho." 

Não me deixei Jmprcs.slonar, nem se impressionará esta douta. 
Comissão, pelo fato de terem ocorrido, cm uma das Varas de Aci
dentes do Rio de Janeiro, numerosas fraudes que estão sendo 
apuradas. lt um caso isolado, que não deve Interferir na aprecia
ção do Projeto em exame. Razão tinha o saudoso Monsenhor 
Arruda Câmara ao artrmar, na tribuna da Câmara dos Deputadas: 
- "Se se deixar de fazer leJs a pretexto do perigo de fraudes, não 
se legislará mais" <Preservação da Família e das Tradições, 1950, 
pág, 1361. 

EMENDA N.0 I - CCJ 

Redija-se assim o § 3,0 do art. l.o: 

- "Não se aplica o disposto nos arts. 188 e 475 do Có
digo de Processo CiVil às ações de acidente do trabalho!' 

Sala das Comissões, 18 de maio de 1979. - Nelson Carneiro. 

O SR. PRESIDENTE <Dinarte Marizl - O Expediente lido vai 
a publicação. 

Sobre a. mesa, requerimento que serão Udos pelo Sr. 1.0 -Secrc
ttlrio. 

São ltdoa os segutntes 

REQUERIMENTO N.• U8, DE 1979 

Nos termos do nrt. 282 do Regimento Interno, reQueiro tenham 
tramitação em conjunto os seguintes projetas: 

Projetes de Lei do Senado n.oo 12, de 1975 c 3, 39 e 52, de 1979. 

Sala das Sessões, 17 de maio de 1979.- Henrique de La Jtocque, 
Presidente da Comissão de Constituição e Justiça. 

REQUERIMENTO N.• 1~9, DE 1979 

Requeiro, nos termos do nrt. 367 do Regimento Interno do Se
nado Federal, o dcsarqulvamento do Projeto de Lei do Senado 
n.0 209/75, que altera a. Lei n.0 I. 060, de 5 de fevereiro de 1950, que 
estabelece nonnas para a concessão de assistência judlclárla aos 
necessitados. 

Sala das Sessões, 17 de maio de 1979. - Orestes Quércla. 

O SR, PRESIDENTE !Dinarte Marizl - Os requerimentos lidos 
serão pubUcn.dos e lncluidos em Ordem do Dia nos termos regi
mentais. 

Sobre a mesa, expediente que será. Ilda pelo Sr. 1. 0-Sccrctário. 

t lido o ·••oulntc 
AVISO N,0 237/79 

Em 16 de maio de 1970 

Senhor Presidente 

Tenho n honra de retertr-mc ao meu Aviso n.0 194, de 2 do 
corrente mês, para solicitar o. V. Ex.", por razões pessoais, n t:rans
ferêncla pnrn o dJn 31 do corrente mês, à.s 14:30 horo.s, do meu 
comparecimento nessa Cnsn do COngresso, anteriormente mareado 
p.rn dln 2~ próximo. 



Valho-me do enst~jo para l't'lt~r.1r a V. Ex.11 H.'i ·~:xprt!S:iên:s de 
tdrvada estima e distinta cons!clern~·üo. -- :\htrio llt!nric11w ~imun
st~n, Ministro Clwft• da Sccret.arla de Plnnt:Janwnt.o. 

O SR. llJtF.SIDEN'fl~ tDlnartc MariZI -·· O cxpecllt•nH• 11(]0 vai 
;"1 pubHca~!ÜO. 

Sobre n nwsa, comunlcnçlw qut• ser:l lldn pPio Sr. l.u·St'l'rt!
tárlo. 

t lida a YC(Jtli/lt.e 

CE 05179 Brnsi\l.:l. 16 de maio dt• 1970 

Senhor Prt!~ldcntc, 

Apraz-me comunicar a Vossa Excelência, parn os crelto:-. rcp;l
mentals, que, atendendo a convite do Governo du RepUblica Fe
deral d;l Alemanha, viajarei pnra esse pais no dia 19 do corrente. 
a !Jm dC' observar ali cxpt.'rlêncln fel ta com o sistema do voto dls
kltal ml:ito. :\pós. prt•scnclnrei, na Fmnça. n prnt.Jca, cm cnrilter 
expertmf:ntal, elo voto proporcional para escolha dos rcprf•sf!ntnntes 
daquele Pais 110 Pn1·1amcnto Europeu. 

Meu regresso ao Brasil ocorrerá a 7 de .iunho próximo. 

Valho·me do ensejo par;L formular a Vossa Excelência os pro-
1Pstas d<' consideração c apreço. - Tarso Dutra. 

o SR. l'ltF.SIDJ.:N'rt: !Dinnrt<• Marizt - A Presidência fica 
r.icntc. 

Sobre n mesa. projetos de !PI que s•!rào lidos pelo Sr. 1.0 -S(•cr<•-
1.;\rlo. 

Seio lidos os .'iC(Jitinlcs 

PROJETO ln: LEI DO SEN,\DO S." 128, DE 197!1 

t\ltera il red:u;ito do Decreto·lei n.11 229 de 28 de feve
reiro de 1967, anexa il CI.T, tornando nbrigatóri:t a noti
ficação das doenças profissionais c do\s produzidas por 
condi~~ões especiais de trabalho t:tm bém ao Sindicato res
pectivo, ao qual pertenc;a. n trah:tlhador atingido. 

O Congresso Nn.clonal decreta: 

Art. 1.n O Paráp,ra!o 2.0 elo artigo 16U, Scçáo IV !Medicina do 
Trabalhot, do Drcrl'to-lcl n.U 229 de 28 dt• ft•vct•ctro dl' 1967. passa 
a vigorar com a sc~uintc t"Cdaçü.a: 

"~ 2.u As notlflca~~õcs deverão ser !"citas as Dclt!~;tclas 
Regionais do Tmbalho e nos Sindicatos dil catl'~orla pro
fissional re:;pecUva, lndcpcndentcmcntC' do trabalhadOI' ser 
ou não slndlca\l?.ado. A notlt'icaçito dcverú conte1·: nome do 
trabalhador, rcsldt•ncia, Idade, atlvicladc c:;pccjflca que 
exerce, nome da empresa onde a atlvldade e C'XCrcldn., 
nome da doença proO:;sional adquirida, causa explicita da 
docn{,'a profissional provó.vt!l ou conJirmada.'' 

Art. 2.0 Esta lei entra cm vl~or na data de sua publlcação. 
revo~:tadas n.s disposições cm contrário. 

JtL"'tificaçãn 

1!: do conhecimento geral. c principalmente dos profissionais 
llf.l:ndos à. área de saúde, o Jamcnt:'Lvcl e crescente aumento nos 
dlns de hoje das doenças profissionais ou decorrentes dns condições 
c do modo com que determinado trabalho e rculizu.da. Sabc-.sc que 
a ~mndc vitima das doenças profissionais &, incontestavelmciHl•, o 
trabalhador Industrial, não lnvnlldando, porem, que outros traba
lhadores núa estcj nm expostçs às referidas doenças. 

O conhi!Cimento médico tem, atunJmente, quase que perfeita
mente dcflnldas todas as cnusas que motivam n ocol'réncla c o 
aumento das doenças profissionais. Tem melas de delimitar. com 
precisão, o que necel\sita ser contido c atC l\Ubtrnido no cic'o de 
det.crmlnndl1 (~XPCUçiio do trnbalho, visando evitar (Janos il saúde 
do trabalhador. Portanto. soh o aspecto mt1dico, o problema cm 
questão tem, sem !'lombra de dúvidas, soluc;ôt•s l!speciflcas t' cunhe· 
cldas. O t•ncamlnhamcnto (' a PI'Úticn dm;tns :-;oluções é que vêm 
.'iClldo realizados 11 contento, de modo que pt'D<IU1.t'lll rPsultados que 
impeçam u proiift!raçüo da:-~ dot~nr;ns prot'lsslonais. 

A letra ''A" do Artt~o 38 do CódlPto de t!:tlcn M&dlca diz: 
"A reveln~~ão do sc1~rcdo médico tnz-se necclisúl'la nos c:1sos dt• 
docn~·a de dcclnraçüo obrigatória, como doenças pt·oflsslonuls", lm~ 
pondo assim u todos Ol\ mCcllcos a notlflcaçflo cumpulsól'ia da doen
~·a r: dos fatores nocivos do trabalho que a moi.! varam. Esta notl~ 
flcaçúo, confortnt! a Lei n.u 2:!0/U?, dPVe :-;pr dirl,.-:ldll it l't'linm!Liv:t 
Delt~}.!ncla Regional do Tmlmlho, dl'ntro das nnrmns ps\abelPcidns, 
Acre(llta-se que os mUdlcus brn.stlcll'us cumpram sempre a lcJ{is~ 
Jar;üo. por clams 1·uzôcs éticas l' ler.:al~;. 

Observa-se, entrutantu, que, mesmo 111~lndo confut'lllf! a lei t'lll 
vl1:or, r- patt~ntc tl dl:iS{'Illlnnçflo das clnt•nt:as profl.'islmwls, o f!IIP 
rlt·momill'a ohvlanh'ntt• que 1qwn:1s u 1\ltl.ll'l<'iH:ún a,., Dt•IPI'.al'ia:; H.t•~ 

;\Jalu d•~ 1!)7!1 

~-:tonais do Trabalho n:iu vem traduzmdo os resultados que st• deVt!
rla espt•rar, ou sc.ln a dimlnulç:i.n das dOI!nçns motivadas pelas ccm
diçõcs du trabalho Ê possív1~l que as Deh!~nclas Rt>Rlonal:-~ do 
Tr:lbalhn, a quem r.ompet<• a re:iolu~üo dr. 1~rande parte do J1l"O~ 
blemu, nUo possum aluar com cflcl1cla pol' estarem tolhidas no 
cont.Pxto Pconómlco, social c politico que, no momento, determina 
o modo dt• produç:'w de trabalho no país, c que não comporta aqui 
analisar 

A:-;sJm. propõe-se. a.tra\·Cs da presente lnlclutiva, a obrlgatorlc~ 
dnde da notificação compulsória da doença profissional tnmbúm 
ao lnlcl'l!ssado dlreto, no caso o tmbnlhndor. 1\ j ustezn de tal 
procrdimento deriva df! que n nenhum órgão deva-se dnr a prc ... 
tensão de po~ler proteRcr a saúde dn pessoa humana mais da que 
ela. p1·óprln Ê elementar que, na relação médico-paciente, tem o 
profissional da. Medicina. o dever de lnformnr no doentl! as medidas 
que deva tomar para manter c preservar a saúde E o doente o 
mais Imediato c ostensivamente Interessado sobrr o que lhe ~~ no .. 
clvo. Isto é túo elementar quanto verdadeiro. Assim. lndaga-l\C: 
por que, no caso das do~>nc:ns profissionais, nüo notificar também 
compulsortamt•ntc nos trabalhadores doente/i c aos súoli? Pois estes 
últimos, se persistem ns condições adversas do trabalho, lncvitn~ 
velmentc perderão a saúde. Por que notlflcar apcnus às Delegacias 
RcRionnls do Trnbalho? Terão elas o poder c a responsabilidade 
malar sobre n saúd(! do homem, mais que o próprio homem? En
tl•ndf'-SI! de Imediato, por ser lógico, que nf\O. Ao homem que 
trabalhn conceda-se o direito, c por que não o dcvC'r. de defen
der·Sl', proteg:er-se e de lutar contra o qur lhe prejudica na exe
cução do traha.lho. Isto ser:\ tanto mais passivei na medida cm que 
t•stcja Informado pela obrigatoriedade It:gal do médico cm comu
nicar como e pOI'qm• ocorre a doença do trabalho. 

Nn prática. a correção pronosta será vfabiliznda Pf'fa comu
nlcaçfto compulsória nos Sindicatos rcspccllvos. Com relação ao 
assunto. o Profesiior de Medicina do Trabalho da Unlví.'rsidndc de 
Roma. Giovanni Bcrllngucr, diz o seguinte: "o segredo méd1co
Jli"Ofisslonal. considerado por alguns u base de Deontologia, tem 
valor csstmclal na rclaçüo médico-paciente, mas nfw pode ser con
cebido como silêncio sobre os fenômenos mórbidos de intcrel\sc 
social. que somcntr a nção consciente da comunidade pode modi
ficar: neste caso é o calar, o não falar que prejudica doente.-; c 
sãos". Se não se aceita verdadeiro o que afirma o Frofessor Bcr
lin~uer, aceita-se a falta de ética c a omissão, Que cornpacLunm 
com a doença profissional. A altn função que os sindicatos podem 
exercer <.'lll favor dos mais gcnulnos lnt.rresses dos assalariados, é 
bPlll camnrovada pclu atual renHzação cm São Paulo da I SENSA"''E 
1 Semana ele Saúde do Trabalhador J. parn debater sobre docnçn..c; 
contrniclns pela aspiração do pó Industrial. 

Dt! urnn certo. forma. esta lniclntivn lc~lslatlva - coincidindo 
com nquda outra, hri pouco rcrcrida, promovida por vririos sindi
catos profissionais •"• e )Jma homena~{'m a todos nqnelcs que, exer
cendo mandato de l'eprcscntnção clnsslsta, vêm vnlorlznndo a vldn 
sindical brasileira. numa nova fase de nflrmnc;oão e autonomia, 
levantando-se contra tutelas de qualquer espécie. 

O presente projeto de lei visa, então, tornar obrigatório a notl
!lcnção das doenças prot!ssionals c das produzidas por condições 
espectais de trabalho também ao Sindicato respectivo, ao qual 
pertença o trabalhador atlng:ldo - c não apenas ó.s Delcgncla.'i 
Regionais do Trabalho. Vlnclo no encontro dos interesses da classe 
assalariada. ainda tão sacriJ'Icacla nos dias de hoje, estamos certos 
Q\1(' os reprcsentuntes do povo, com assento no Senado Federal c 
na Ciunarn dos Deputados. assegurarão n aprovação desta pro
positura. 

Sala das Sessões. 17 de mala de Hl79. - Marcos J:reire. 

LEO/SLAÇAO CITADA 

DECRETO-LEI N." 22!1, DE 28 DE FEVEREIRO DE 1007. 

Alh~ra dispmdtivos da Consolida(,'iio tlltS Leis do Tra
lmlhn, ltJJrovada Jtclo Decreto-lei n.11 5.45:! de 1.11 de maio 
de 1!1·13, e dá. outras provldêndns. 

Sl~ÇAO IV 

Medlcimt do Trahu.lho 

Art. lliO. Scn't obrlj~alórla a. notlflcaçiio da~ doenças Jli'Ofls~ 
sinn:lls ~~ dn:i ducn~·ns ]ll'odtt1.fdas por condições t~SP('qials dt~ tra
balho, t~omprovadas 011 S\ISJlciLrt.s. 

~ l.n 

~ 2." A:-; notlflcat.:{u•s deVI't'ilO s<~r l't!ltas ús Dl'le~aclns R1~glo~ 
nal:-; do Trullalhn. eom n \ndleat;úo dn nnnw elo l'tnjlr~>r~ncln, l'l!.'il· 



Maio lh: 197!.1 

dCncla, idaclt~. local ele trabalho, c:ausa ela <hH'nra. provavtl ou 
mnrlrmadu. 

IAs Crmti.~.~Iw.~ rlf' Cwrs/1/uit:úo t' Justit,'tl, r/.' Slltirlf' ,. t/1· 
/.t~(lisfttr.~lio Snl'ia/.1 

l1ltOJE'fO IIE U•:l UO SI·:N,\UO S.11 1:!!1, tm I!J7!J 

'''~rt:M:l:nta Jmrá~rafu :w urL. 225 d:1 Cun:-.nlidaçilu du~ 
1.1:i~ do 'l'rah:alhu, rmr:a di..;l:iJIIinar a prnrruga~::l.o da jur~ 
nada de truhalhn dus hanl':&rios. 

O Con~-;re~:-;o Naelonal c.IPereta: 

Art. ].0 Aere:-;ct•nt,•-se au ;1rt. 225 da Con::;olidaçüo das Lt·J~ 
do Trnb:dho, aprovada pelo Dt:creto-h•i n.r• 5 452, de l.u dt~ maio 
de 1943, c altera<lu pl·ln Lt.•J n.u 6.637, de H de mala de 107tl, o 
seguinte: 

"Pará~-:"rafo único. Entende-se por t'Xe<.•pclonal a pror
ro~açüo C)IH', durante o m&s. n:1o exceda dr alto hora:-;. 
cond1<'lonad:1 a !iUlwraçüo n prêvla aprovação do Sindi
cato da catt!!-:Orla profi&'iional." 

Art. :!.'' Esta lei entrará cm vigor na data de :ma publlcaçüo. 

Art. 3.0 Revogam-se as dlsposiçõc!i em contrário. 

Ju~tificação 

A Consolidação das Leis do Trabalho, incorporando lr.l:-; t!l'i
pcclals, dispõe no art. 224 que a duração normal <lo trabalho dos 
empregados cm bancos c cu.~as bancárias será de seis horas ~~on
tinuas nos dias Utci~. com r.xccçüo dos sâbados, perfazendo um 
total de trinta llorus por semana. O ~ 2.0 dc:-;sc arU~o rclacionn 
as cxccçõcs possíveis a regra geral. 

Ocorre qur o art. 225 ela mesma Con.'iolldac:iio pr:rmltla que 
dita jornada di! trabalho fosse ~~:-;tc•ndida cxct•prion:almentt• ate 
45 horas :-;emanai:-;, A n~cPnte Lei n.u 6 637, dé 8 de mala do ror
rente. modllicou P:-iSt• dbpo.'iitlvo, para limitar a 40 horas s<•ma
nals a Jlfllrrng;H·:·IO t!Xt'I'JH•iunal da.o.; horas de trabalho. Un.:e PVI· 
tar interpretae(ws qw· possam v!r cr1ar di\'Cr~ênclas cntn• {'fll
nrc~-:adon·s e t•mpri'J..:adus, na concfdtua\:io de:-;sa CXCI'}lcionalida
dc. o qlW (· ~~sct!Jll'ion;ll r!P\'1~ t!on~inuar exc_epdnnal, nüo :-;p ron
vcrtt•J' l'm rl'l!l"a J..tf'ral. Com t'.'i!iC pruptJ!ilto {~ ofencido o pn•sentl' 
Pro,jt~to de Lei, que. t!nmplemcntandu os texto:-; em vlr.:or. t·:<plieita 
dc!lnltivamt•ntc a matêl'la. 

Sala das Sessões. 17 de maio de 1079. -- Nelson Carneiro. 

I.EGISLAÇAO CITADA 

DECRETO-LEI N." 5.452, DE 1." DE ~!AIO DE 1943 

o\prova a Ctmsolidat.,•fao da~ l.eis du Trabalho 

Art. 225. A duração normal de trabalho dos bancârlo~ podr>rú 
::;cr excepcionalmente prorrogada até alto horas di:i.rlas. nüo I'XCt'
dcndo de quarenta e cinco horas !it•manai:-;, obst:rvados u:-; prl·cclto:o 
geral~ sobre duração do tra~alho. 

LEI N." 6.636, DE B DE MAIO DE 1676 

ná nova red:u;ão ao par;ÍJ:r:tfo único do art. 12 da Lei 
n.u :L807, d1~ 2fi de ngosto de J!JfiO U.d Or~ãnica da Jlr•~,li· 
dênch1 Social). 

Art. 1.u O ;"Lft. 225 da Consolidação da.'i Leis do Trabotllw 
CLT, aprovada pelo Drcl·cto-Jci n.0 5;452, de l.U de nmlo dt~ 1943. 
pus.~a a vl~-:m·ar com a scp,ulntc redaçao: 

"Art. ~25 A durnção normal ctt• trabalho do:-; bancários po
derá ser excepcionalmente prorrog-ada até alto horas di:i
rh1:-;, nüo t•xcedcndo ele quan•nta hora~ Sl'mnnals, observado·; 
o:-; pJ·ec~t~ltos gprals sobre du1·açüo do trabalho." 

r As Comissões de Causlittliçtin e Jusltc;u c ele Lcoisla
c;clo SociaU 
J1JtOJJ<:'fU 01-: Ll~l J)() SI~S,\UO N.u 1311, DE 1!17!1 

;\t~rescentu pur:i).:rafn únkn :w art. !J." tia l.d n.11 li.IJJ!J, 
de a de janciru de 1!17-1, tjllt' diSJU-IC ~Uilre ll tralmlhll li'Ol
JIUriirin nas emJirt'sas urlmnas. 

O Ccmgrt.•sso Nacional decreta: 
Art 1." o art. !J.O ela Ld n.11 li .O lU, de 3 ele jn1wiro dt' l!J7·1. 

passa a vl1~nrar aen~seldo de parú~~ral'o único, com a st•JtUintc 1'1'

ilac;üo: 

"Art. O." 
Pai'ÚI~ral'o únleo 1~ vPdndo ús empn•sas dt• tJ'aballln tt•m
porarln colocar trnbalhadol't•s t~m qualq\lt'r ttpo dt• t'lll· 
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pn•,c;a tomarlura (!t· .'lc:rvlço. t;lljo.o.; empret:ados e:-;tejam 1:111 
1\ft'VI'. 

Ar! "•· K'ila !c'l t~n!.mrú t·m vl~:or na data de sua publlc:açürJ 

J\rt.. :l." n.c·VO!\illll·st· a.~ cll:-;pnsic;ilt•:-; í'm contrario. 

J nst i fif';u.<i.u 

Iklinlndu n qur• ,-;t•Jn trab:llho tc:mpor:i.rlo. a Lei n.l' 6 01~. dt· 
:1 (Jc: Jiint•iro ele l!J7•1. em !ieu ~rt. 2." dispi"H!: 

":\rt 2." Trabalho tt·mporãrio C aquele· prestado por pcs
.~oa fislca a uma PmprPsa. para atender à nece.s:;Jdade 
transituria c!t• ,o.;ubstltulcão clt! seu pc:-;son.J re~ular c pcr
m:mc•ntt: ou :1 aerCsclmo ~~xtraordinúrlo de serviços." 

J<:m se~-:ulda. o cllplnma em apreço reconhece a. atlvidade da.-; 
t'lllPfi'S:l!i de trabalho t.emporãrlo. pessoa fi,o.;lr.a ou juridlca ur~ 
bana, que enloca il di.•;posic;úo de nutras rmpresas. temporariamen
te, trabalhadorc:-; tjua!Jflcados. remunerados c a.s~l.stldos por aque
la:-;. 

T:tl situação, !iUpf•rvenlcntt· à Lei n." 4.330/64. que rc::;-ula o 
d1rcltu dt• J..:ft'Vc. pmk fl'rlr as g;~rantla!i de trabalhadores evr.n
tualmentt~ c~m ~~revco pela sua substituição tt:!mporã.rin.. 

1\lêm disso, r.oloc:a o trabalhac.!or tcmpor:i.rlo numa po:ilçâo 
odio~n. qual .'.PJH, aqut•la chamada dr "furn-R"reve". a menos que 
desobeça a dctJ:rm!nat:üo da empn·:·m de trabalho temporário para 
:-. qual prt·stn l'it'I'Vlço t· pela qual é rPmuncrado c as.slslldo. 

Parcct•-no;.;, então, QIH' o projeto rc:-;~uarda a posição de a.m
bos o:-; trabalhadorc•:-;: aquele qur esta cm greve c o que presta 
..;;ervlc.;o tcmpo•·ilrlo. 

Sala. da~ Ses.::iõc.s. l7 de mala de 1079. - Orestes Quercia. 

I.EGISLAÇAO CITADA 

LEI N." H 01!1, DE 3 DE JANEIRO DE 1974 

llisJIÚI' sobre o trabalho t1~mpnr:irio nas empresas ur~ 
banas, " dá uutra!'i pl'd\'idêncla!i. 

Art.. u.r• O c:ontr:11o Pnlrc: a cmprc:-;n de traball1o temporário 
t· a l'nlprt·.~•~ tnm:a!ma c11~ sc:rvic;o ou cliente devcró. ser ohrlgato
ri:llll~ n't· t· .... nl:u ,. d1·h tlc·vt·r.l t•onsta.r cxprt•ssamcntc o motivo 
1 .l.~t.if:,•:uiur •!.1 1H 1:1:11HLt d1• trabalho tcmpor:lrio, a.~sim como as 
"mt ,J;d::!:l:li':: tlt• n•m:u:, r:11:ün da prestação de serviço. 

1 :I.•; Cumis.~c)c~ cl1• Constiluiç•âo c Ju~liça e de Legisla
ç·cw Saeia/,1 

l)non:To n•: 1.1~1 no s..:N,\no s.u 131, DF. 1979 

A1·rt'~centa Jl:trü~ral"d ao art. •157, da Con:ooolid;u;ão das 
l.eis do Trabalho. 

o Cont-:n'!i.S.J Nacional deen:ta: 

:\r! 1.11 O :H\.. •157, dr~ Con:wlidaçào da11 Leis do Trabalho, 
:tfl:'tiV;tda wlo UPt'l'f'to-lf'l n." 5.452. dr 1.11 de maio de 1943. pas.:-m 
.. vig:t•l' :u:n·.~cido do :-;c·twinte ~ 3.0, rcnumerado o arual: 

"Art. 45'i 

~ :1.'' A:-. di:lrlas que excedam o limite fixado no pará
J,!:ral'o antc•rinr .~er~o lntcJ..:ralmcnte mcorporad.t.s ao bU
l:trlo Ou t'll1J1rt'J..::tdo. 

Art :!,11
, F...'lta lc·l l'nlra Pm vigor na data de sua publicação. 

:\r~. :t" H.t•VUJ.:ílnl-:ic as disposições cm cont.rãrio. 

Justific:~t.,•üo 

Em t•onrornucl:ctlc• enm o Jll'l'Cl·lt.ua<!o nu ~ 2.U do art. 457, da 
Ctlll.~olHI:H .• ·1 t.l:1:-. Ll"!s do Tr:1halhu. nfw .'it' Incluem nos saJ:irlos 
rlos 1'11\]H"c,;:l.io . .., ,ts d!IHHL.'I dt• r•u.,lo. a:-;.-;Jm como ns diúrlas para 
viaJ..:cm qlh" :1:11l c X>'~"tlam ele t·inqtu•nta por c1•nto du :-;al:irlo pcr
!.:dJido rwlu t·mpn·~-:acln. 

J<:m l'ih't· do tll~pnstn llll qut'.~tlnnadn cti.'ipn:-;ltlvo, a.s diú.rlus 
TJ:tr:c \'i:q:1'1:1 qtw c•xt•c•dam (]I! einr)uc:nta por t•c•nto do :-;alárlo do 
PlllPI'l'!',adu llli'U!"Jlíll'am-:-;,. ú .~ua n·mu1wra~·üo, para todos o:-; efeitos. 

Ot:urrc·. no ,.ntanto. tJlll' süo ~~nnflltant.l'.'i as lntcrprdações dn~ 
tias ao n·krl(Jn lt•xtu ll'l\al, pub a!J.,:"uns t~mprcgadores afirmam 
qut• ;,lllllt'n:e :: part·t~la qut• l'Xl'Pc!a ao llmlt1• de clnqút•nta por 
ct•nto ck\'t' .~t·r ilH'tli"JlDr:ula ao s;tlal'lu. l'llquanto qut• outro::; :.1pl~ 
nam no .~mtlt!u <.!t• que ;~ lil:trla dt>Vn :-;PI' mte1~ralmentt! Incorpo
rada. 

J;:m vc•rc\arh'. tanto a dnut.rina quanto a jml:-;pru<lencin nào 
:-;úo un!l'onncs na t'Xet-:l'se do ~ 2.11 elo art. 457, <lu Consolldaçúo das 
Lt'b do Trabalho, situa~·úo qut· .~t'lll!HI' rt•clumht t'nl prt'jui~o do:-; 
a.~salariados. 
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Fillamo-nos à c:orrcntc que interpreta o aludido dlliposttlvu 
como devendo as diárias que excedam ao limite de clnqlllmtn. pnr 
cento do sahirio .serem a este integralmente incorponuias, pois 
esRc, a no~so ver, foi o sentido social buscaria pelo icP,I.sl;~dor. 

Por esse mottvo. a fim de dirimir qunlsqucr dúvlrtns cxc~éti· 
cus, prcconizamo:i o acrê.sclmo de pnró.grafo ao art. 157, ela CLT, 
esto.belecendo que as dió.rlas que excedam no limite de ctnqücn
ta por cento do salário n. este sr Incorporam lntcgralmcntt'. 

Em se tratando de justa medida que beneficiará os trabalha
dores do Pais, cspcramo/'i venha. a iniciativa a merecer a. ncoJhlda 
dos Ilustres Integrantes desta Casa. 

Sala das Sessões, 17 de mnlo de 1979. - Ort~:;tes QuCrcia. 

I.EGISLAÇAO CITADA 

DECRETO-LEI N .0 5 .452, DE 1.0 DE MAIO DE 1043 

J\prnva a. Consolidação das Leis do Trabalho 

CAPITULO II 

Da Remunerac:ão 
Art, 457. Compreendem-se na remuneração do empregado, pa

ra todos os efeitos legais, além do salário devido e pago dlreta
mcnte pelo empregador, como eontraprestac;ão do serviço, as gor~ 
jetas que receber. 

~ 1.0 Integram o salário, não só a tmportó.ncla fixa cst1pu. 
lada, como também as comissões, percentagens, gratificações ajus
tadas, dlô.rlas para viagem c abonos pagos pelo empregador. 

§ 2.0 Não se incluem nos salários as ajudas de custo, assim 
como as diárias para viagem que não excedam de clnqücnta. por 
cento do saló.rio percebido pelo empregado. 

§ 3,° Considera-se gorjeta não só a importãncta espontanea
mente dada pelo cliente ao empregado, com também aquela. que 
tor cobrada pela empresa ao cliente, como adicional nas contas, a 
qualquer título, e destinada à. distribuição aos empregados. 

r As CamL'i~ÕCii de Constituição c Justiça c de Lc(Jisla~ 
ção Soctal.J 

O SR. PRESIDENTE IDinarte Mariz 1 - Os projetas lidos se-
rão publicados e remetidos às comissões competentes. 

Há oradores inscritos. 

Concedo a palavra ao nobre Sr. Senador Evelásio Vieira. 

O SR, EVELASIO VIEIRA IMDB - SC. Pronuncia o seguinte 
discurso.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

São Inumeráveis as oportunidades de Investimento hoje exis
tentes cm nosso Pais. Dispomos, sem dúvida al~uma, de extensos 
:recursos naturais c humanos, Que podem, mobilizados com ettcl
êncla., resultar em bcneticlos apreclü.veis. a um custo de modestas 
J)roporções. 

O desenvo:vtmento dessas potencialidades é cada vez mals ln
dispensável, diante dos diversos problemas que temos enfrentado, 
como n Jntlnção e os desequilíbrios de pagamentos ao exterior. 

Somente uma virada na tendência que .sempre prevaleceu en
tre nós poderá. de !ato superar esses problemas, Para tanto é ne
cessário, com perseverança c Imaginação, sejam aproveitadas os 
recursos naturais do País, de forma a reduzir ao minlmo a de
pendência externa, 

t Importante também que sejamos não só capazes de substi
tuir Jrnportnçõcs de mercadorias, mas de também desenvolvermos 
n tecnologia parn o aproveitamento dn mntéria.-prlmn, pois ni1o 
basta rrduz.ir uma dependência apenas, deixando que a outra 
permaneça como um vazamento de divisas prcd"J!HlS, no rumo ctc 
outras nações. 

Fazemos estas observações, Sr. Presidente, cm virtude de tm~ 
portã.ncia que ora assume para Snntn Cntnrinu. um empreendi
mento único l~ signlrtcntivo para o Estado, qual seja a SIDERSUL 
- Siderúrgica do Sul-Catnrlncnse. 

E.:isc proJeta concentra vnntu~ens nUa liÓ para o Estado de 
Santa Catarina, pol~ tnmbCm slgnlrica abrir um nuvo caminho 
pa.ra a sldcrurJ.:"in bl·asllcll·a., pela dimlnulçúo de Importações de 
redutores c combustivels de peso cm nossa bnlanc;a comcrclnl. 

Não tiÓ, de vez que cabe tamb~m rcssalttll' CJIIt: o aprovt:Jta· 
menta do carvüo-vapur, derivado do cnrvilO mineral, c nüo con~ 
siderado, n.tunlmcnte, mat6rla-prlma .'ildcrúrt~lcn, slnniflcn umu 
nova opçiio cnerr,t~tlca, bt!nl asstm a aln:rturn de um veto tccno~ 
lógico de o.mplas pt!r.<;peeUvas, 

/\o lado dl/iSO, o r•mpre1~0 cln carvúu~vapot· un. :ildt!r\ll'l~la w
pre~cnla tamb,~m tLmpUar n l'l'Sl!l'Vu nadonal de n~cluturc~:;, o mal~ 
carrnt!' Jn.·mnw para es:;t• ramo lnclustrlu\, no que cllmlnul n. clt!~ 

pendCncJa do próprio carvao coqul'lflcável nacional. Em pnraleJn 
n 1ss~J, mt~rccc dt!.o.;taqut• lp,ualmr:ntt~ u fato dt• tif'l' n•cluzlcta tum· 
bem a :iobr::J de carvúo~vapor ilOJf.' {_•xlstcntc, t' que tl'lldt' a :w 
neumulnr, com aprcclàvt!lli v<mtagculi pam o melo ambiente. 

Pm·tanto, Sr. Preslclcnlf•. Srs Senadores, mais dn qw~ a sim
ples sub:;tltulçüo de import<H~üo de um tnsumo lnclus!.rlnl, o Pro
jeto da SIOERSUL contempla outros benefícios, como o dcscn~ 
va:vlmcnto tccnoló~lco totulnwnle bra/iileil'o cm func;ào do car
vão-vapor. E bem mai:~. Dcsdt~ que o pi'OCí!llSO a /lCr desenvolvido 
prcvé a uUilznçüo de gá/i de cnrvfLo cm t'JCI!l/i u.s etapali de com
bustão, prcsclndlr·sí!·:Í dl' pdrt'Jieo. um dos Itens mais pl'sados dn 
no;;sn balança comercial, 

Afora Isso, a utlhznt.;ão do carvüo-vapor possibilita a Insta~ 
lac:ão ele uma usina lntt:~rada, a um eusto relatlvamcnt<~ baixo. 
capuz de produzir 500.000 toneladns por an·J, usina 1:ssa nmpll:\
vcl cm módulo:-; conforme U:-i necessidades do merendo. 

Cabe notar que a solução udatada cm Santa Catarina, no 
Projeto SIDERSUL, ao dispor dl• Llnlctadc d~ reduc;üo dlreta e nela
ria clétrlca, representa umn economia de 120 dólare::; pnr t;Jncla~ 
da de laminado, ,o.;egundo os estudos ele viabilidade rea:Jzados cm 
J07G, no lnVí)Stlmcnto total, em c:ompurac;âo com a solução clâs
slcn. ralto forno a coque - aciarla LDl. 

Dentro ele uma uutra ordem dt! eonsldcraçócs. Importa tnm
b(>m con/ildcrar o proj(~to sub o ângulo da dc:-:conccntração gco~ 
gráfica da produção mdustrial. 

Jâ o 2,0 Plano Nacional de Desenvolvimento Econômtcu c So· 
ela! previa n. dc:;centrallzaçà~ Industrial. de forma a reduzir a 
tcndéncla à concentmçflO da atlvidadc cm uma única áren me
tropolitana. Dc11sn maneira adot.ava c:omo orientação estimulnr os 
pólos lndustrlal.s do Sul P Nordr~ste. r.ompatlbllh:ando os movimcn· 
tCls de descentra:lznc;fw com a preservação de escalas de pr:::du· 
ç<Jo ccontJmlca l' de ccOJIUilliali de Uf.\lomcraçüo. 

A lf'mbrançn a m;te docnnwnto, sepultado pelas sua.'\ inúmc~ 
ra.o; lnconsl.'itt:•ncl:ls, e ft.•lw t~xatnmtmte num ponto cm q1w mere
ceu. de t:Jd~Js. especlnlmentt· do.~ {!:-;tactos mais pobres da Federa· 
çü:~, upoio lnclJntc/itC'. 

O que ~~bscrvamu'i Sr. Pn·sidPntP, ~:· qUI' o Projeto SIDEH.SUL 
está integ-rado ao Complexo Cnrlw~Siclt•rúrglco locnllzndo no Dls~ 
trlto Industrial dt~ lmbituba, no Sul do Estado d!' Santa Catar!~ 
na, cnd~:, ainda rccrmU·mente, foi lnaU!{Urada a Indústria Cnrbo~ 
quimlca Catarhwnlic 8.1\., ~perando a unidade de ácido sul!úrico, 
empresa tambl!m pioneira Pm tl'rmo'l de knnw-how. 

O Sr. 1\lauro ncncvidcs 1 MDB ·- CE 1 -- Permite-me um 
aparte, nobre Senador? 

O SK. EVELASIO VU:IRA 1 MDB - SCI ·- Ouço-o com pra
zer, nobre Senador Mauro Benl!vides. 

O Sr. Mauro ISenevid~s IMOB- CEI -Senador EveJ:lsla VIei
ra, há poucos dias, talvez há uma semana, ouvi uma entrevista do 
Ministro das Minas c ·Energia, Scnad~r César Cais de OUveira, cm 
que S. Ex.", reportando-se às dirctrlzcs programadas para aquela 
Pasta Ministerial, orerccla realce à. exploração de minerais, refe
rindo-se! tnmbCm à Indústria sldcrúr~ica brast:cira. As vezes, no
bre Senador, as dirctrizes governamentais são apenas anuncia
das. e longe estão de serem cumpridas. VeJa V. Ex.11 que há pou
co mal::;, de um mês o Ministro do Plancjamcnto, que participou 
da reunJã~ da SUDENE cm Recite, anunciou que as medidas nn
tilnflactonó.rlos nii.o atlng!rlam a região nordestina. Mns, nqucln 
promessa uusplclosn, saudada com tanta curorin pcla3 lideranças 
comunitárias e empre:mrlais dn área, lamentavelmente nada disto 
fai cumprido, E as medidas cstào sendo adotadns também na re
gião Nordeste com aquela drasllcldndc dn prt!celtunção do C~n
sclho ele Dc:wnvolvlmcnto Económico. Queira Deus que V. Ex.a, 
f(Jc:all:.o:ando e~tt• assunto cta mntor importãncla pnrn o seu F..stndo 
c para o País, pnsst~ estimular cxntamcntc o Govcrn~ a oferecer 
o Jncrt!rncnto nccessãrlo para n viabilização dl•ssn indústria :;1-
dcrúrglca, de t•xtrnordlnária slgnl!icru~ão pura o crescimento do 
Pais. 

O Slt. EVELASIIl Vmllt,\ 1 MDB - SC 1 - A sldel'lii'Hia UI'U
sllelra .iú ofcrer:e uma contrlbuiçúo altamente relcvantt• na clc
senvolvlnwnto hrasLelro. Essa c::mtrlbuiçãu pode liC nct•ntual', dcs~ 
de que, com :wlll'dorla, aproveitemos as riquezas nnturnb de qm• 
dl~pumos, cm t~:i\H'Cial o uprovcltnmcnto do cnt'VÜ<! t•xhlt•ntc no 
extremo Sul du Pais, em Santn·Catarhm c no Rio OrandP do Sul. 

Slmult:lllí.'anwttlt•, tlando"se dclienvnlvimcnto nn 11\:"l.t,•l'lallza~ 
çi1o clt~ um Pl'tdt•lo como o que ~~:.;tamos a enft1cal', havt!l'Ú um11 
cuntl'lbul~·üo tambt~m para n dt•/it!c>ntralb:nçüu Industrial. pro
curando dar uma dinúmlca <•con(Jmlc:a maior it'i Úl'!•ns dt>prlml
da:-; do Bra.o.;il, emno Of!OI'I'í~ n:J Snl do nosso gsi;Ldo, nn Ntii'Clt'.'itt• 
c no Nortl• d:J Ura.o.;JJ. 

Somos gl'atu;; Jlí'ia r:ontrlhul!:ao <ll' V. l~X. 11 u I'Stl' ]JI\nl\11\f'ia· 
nwnto, do apoio a t•s:;,. plt•llu dt· Santa Catarina. 

Ctlllllllii!Llldíl, .Sr, ]JI'f'SHIPiltl•: 
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A SID!~HSUL atende. portanto. lf{Ualmentr, ao (j\1(' se~ clcno
mlnou politica d•~ d1•scentra!!~:u;iw lntlustrlal, dP VI!Z que parte.· 
da utlli~a•·üo c aprovt•ltamf•nto de matéria-prima abundante: na 
rc~-:Jüo, eomo é o c;tso do carvão-vapor. Bcrn assim, pe;os ~C\11-i 
rnllltlplo!-i efeitos, e c!ites são rell'vnntc·s n:'l. slderurg:la, permitira 
sem clúvlda all{uma o sur~~:inwnto, •:m cadela, ele outr:ls empreen
dimentos. 

Afora l&'io, C Importante tambCm destacar que a SIDERSUL 
está localizada numa área deprimida, em termos de renda, do 
Estado, pois o Sul, compn•endendo 32 municípios, com uma popu
lação de üOO mil pessoas I a mais alta densidade demográfica de 
Santa Catarina 1, apresenta uma rcndn 11cr c:Lpita Inferior cm 30 
por cento a média catarlncnsc. 

Portanto, Sr. Prc!sldcnte, sob o ângulo da desconcentração 
indtmtrlal o Projeto tnmbC.m se justifica, sem deixarmos de ob
servar que, ntln~idn a fa:-;c de Jamlnaçiia de núo planos lcVl'S ao 
carbono t ver!jalhõcs, barras. perfis c fio-mãquimu cstar-sc-á em 
condições de auto-abaslccer a rcg!üo Sul do País com a sua pró
pria produção. 

Em virtude de tudo ls::;o é qu~ também desejamos manifestar 
a nossa estranheza frente às criticas ao Projeto SIDERSlJL, há. 
dias divulgadn.'i por diversos órgãos da Imprensa brnslletra. 

Pa.rt!ram essas de represcntuntes do Grupo Gerdau, presen
tes cm Laguna. Santa Catarina, onde o governo do Estado apre
sentou o projeto a Industriais de diversas regiões do Pais. 

A primeira crítica consistiu na contestação no subsidio ao 
carvão gaseificado, reivindicado :l PETROBRAS, pelo Estado de 
Santa Catarina. 

Cabe observar, como jó. o fizemos neste pronunciamento, que 
o aproveitamento do carvão-vapor, em todas as fases do processo 
de combustão, representa uma l'COnomla de petróleo, evidente· 
mente resultando cm menores despesas de Jmportaçüo com esse 
produto. 

De Igual sorte, o Projeto SIDERSUL preve, pioneiramente, a 
produção de aço com a utilização Integral de lnsumos e mt~.tCrlas
prlmas nacionais. 

Desta forma, é aberto um amplo caminho D. siderurgia brasi
leira. 

Por outro lado, o Grupo Gerdnu criticou também a lntromis· 
são do setor pUblico na siderurgia. 

No entanto, Sr. Presidente, o Projeto, que está dividido em 
etapas, em função das unidades previstas f usina de gaseltlcação, 
usina de redução dlreta de minério de ferro, nclarln elétrlca e 
lfngotnmento continuo e laminação I, foi planejado de fonna que, 
no que se refere à nclaria e il. laminação, pos.'!n contar com o con· 
curso da Iniciativa privada, a qual, assim está. definido, deverá. 
liderar o empreendimento. 

O Sr. Lenoir Vargas 1 ARENA - SC 1 - Permite V. Ex." um 
aparte? 

O SR. EVELASIO VIEIRA 1MDB- SCI -Ouço V. Ex.•, Se
nador Lenolr Vargas. 

O Sr. Lenoir Var,as tARENA - SCI - Nobre Senador Eveló.
slo VIeira, ontem quundo dcbatiamos a mesma tese de V. Ex.". 
juntamente com o Senador Jnlson Barreto, numa unidade de 
pontos de vista da rcprc.sentaçiio de Snntn Catarina, que dcfendL\ 
n lnstnlação da SIDERSUL, foram aflorados alguns desses aspec
tos que V. EX,I\ agora, cstil. caracterizando. E verificamos, atra· 
vés das .'iuccsslvn.s mnnltcstnr.õcs de um selar da Imprensa brn.'ii· 
lclrn, que hri como qm• uma éertn organização no lientldo de criar 
suspeitas cm torno do empreendimento Está V. EX.I1 pertcltn
mcnte caracterizando Isto, espcclnlmcnte os argumentos que es
tão começando n ser usados. com rcrcrêncln ao subsldlnmcnto da. 
gnsctncação do cnrvüo, como se o óleo combustível . queimado 
atunlmcntc pela.'i us!nas siderúrgicas não fosse, t.a.mbem. sub.SI· 
dlado. O que pleiteia a SIDERSUL, o que pl1!ltl'ln o movimento 
catarlncnsc, em favor dcssu empresa sldcrurgicn, e que a sub~ídio 
que .se deu no carvita que vai .ser utlllzndo para a ga:;cl!lcnçao c 
pnra ll termciCtrlca que produzira n cnt•rgla seja IguaL sc.ln se· 
melhantc no subsídio que nlualment•• c concc~dldo no oleo com
bustível c nos outros insumos qiiL· :;;·w ut!Uzudos pelas siderún,rJ
r.us dos planos. Fellclto·mc com V. Ex.1~ porque está. brilhnntc
mcnte, a dercnder umu poslçúo que é ACI'al no Estado de Santa 
Catarina c estil fazendo a denuncia que a tmprensa caturinen:-;e 
Lambém j:\ tez, c de uma turma 11111 tanto posltlvn, com rcferen
r.ht n esse l!ncadeumento, justanwntt• capltalll':ulo por aqueles qm• 
dt~lêm o controle de uslnns :-;ldt!rÚ1'1!,lr.ns L' qtw parece mio descjnm 
Que os cntarlnenscs participem dl' um mercado QUI! ~t\o está ple
namente abustc•ciclo e cujn t.c..mdl~ncla, para o ruturo, L! justnmentL' 
a dt! nPcessltar o nwlor núnwro dt· n~·o dc•ssa nutun•zn 

O Slt. EVt:l.MHO Vll~llt1\ t MDD ···- SCI - Ontem, c.'itlvc ntc! 
:t:-; Hi hora;; t' :w minutos. nc:.;t.t• pl,!núrlo, f'lllll!Hio tive Qtll' nw nfas-

t.nr para part!cipar de uma rcuniUo Importante, da Bancada. d«~ 
meu Partido. em outro local. Posteriormente, tive conht.-clmr.nto 
dt! que V. Ex.'l levantou, com um elenco magnitlco de argumentos, 
a dcfes;~, neste plcnlirlo, nesta tribuna, deste empreendimento 
para o Estado de Santa Catarina que não representa. apena.'l, o 
Interesse do Estado, mas representa o próprio Interesse naclonal, 
porque com a mnterlnllzaçiio da. SiderúrbrJca Sul Catarlncnsc, nós 
vamos aproveitar em maior e.scaln essa matéria esplêndida que 
nós temos. que é o carviio·vapor; nós vamos possibilitar a rcdlill
ção dn Importação do pt!tróleo; nóS vamos dar expansão a uma 
tecnologia nacional; nós vamos dar desenvolvimento a uma O.rcn 
deprimido economicamente cm nosso Estado; nós estaremos con
tribuindo pa.rn a desccntrallza.ção Industrial, neste Pais; enfim, 
c uma série de beneficio:; que esse empreendimento traz não apc
na.s ao Estado que temos a honra de representar, Santa Catarina, 
ma.'i no próprio Brasil. 

Continuando, Sr. Presidente. 

Dessa forma, a oposição do Grupo Gerdau ao Projeto 
SIDERSUL não merece aprovação, quanto mais quando se .sabe, 
conforme observou o jornal O Estado, de 8 de maio último, que 
esse grupo "detém grande parte do mercado de laminados no Pais 
e a unidade de laminados da SIDERSUL, obviamente, passivei
mentA! tnmbém competirá, embora o mercado Interno comporte 
diversas unidades do gênero no futuro". 

Sr. Presidente, o objetlvo do nosso.compareclmento â tribuna 
do Senado não é o de sustentar polémica. Acreditamos que exis
tem, na verdade, outras motivações matare!!, ns quais encontra
mos na Projeto da Siderúrgica do Sul Catarlnense - SIDERSUL 

Em primeiro lugar, na medida em que esse Projeto visa a 
aproveitar carvão-vapor, compreende uma nova opção energé· 
tlca, que niio deve ser esquecida, sobretudo quando nos encontra
mos a braços com extremas dificuldades, em parte ndvlndas da 
no:;sa depenciéncla extrema em termas de petróleo importado. 

Além disso - e este é um outro ponto que merece ser mencio
nado - o Projeto SIDERSUL permite desenvolver uma tecnologia 
totalmente brasileira, com vantagens, sem sombra de dúvida, não 
só para o Estado de Santa Catarina, como, de resto. para todo c 
País. 

Portanto, acima de tudo devemos estar receptivos a tudo 
quanto seja vantajoso, especialmente no que respeite à utilização 
de recursos naturais existentes no território brasileiro, de vez 
que somente assim poderemos saltar as barreiras que hoje dlti· 
cultam o pleno desenvolvimento das oportunidades de investi
mento vcrltlcadas em nossa terra. 

O Sr. Agenor Maria t MDB - RN 1 - Permite V. Ex,1
l um 

aparte? 

O SR. E VELAS lO VIEIRA 1 MDB - SC 1 -- Ouço o nobré Se
nador Agcnor Maria, r::lo Rio Grande do Norte. 

O Sr. AG"enor llaria. 1 MDB - RN) - Senador Eveló.slo Vieira. 
quero me congratular com v. Ex. 11 , porque em boa hora traz :10 
conhecimento do Governo um projeto que atende· economlca· 
mente ao País, atende socialmente a Santa Catarina. e, ainda 
mais, a umn região sofrida e de urna rendo. per capita baixa. Con
grntulnndo-me com V. Ex.u, só espero que o Governo atente para 
a realidade que V. Ex.". cm tão boa hora, está frisando. Multo 
obrigado a V. Ex.u 

O SR. EVELASIO VIEII!,\ <MDB - SC1 - Na Jutn QUI! a 
Bancada catarlncnse sustenta nesta Casa, em defesa deste pro
jeto, e de alta. Importância o npolo que recebemos do Rio Grande 
do Norte, através da palavra de V. Ex.~~. 

O Sr. J:tjson Barreto !MDB - SCI - Permite V. Ex.n um 
apart.e'l 

O Sll. ~:VJ,I..\SIO VIEIR,\ <MDB- SCI -Ouço o nobre Se
nador Jaison Barreto. 

O Sr, Jaison Barreto I MDB - SC I - Acompanho o pron un· 
clamcnto de V. Ex.11 , u demonstrar que Santa Catarina t! os sela
res lúcidos de.sta Naçilo estão dL' acordo com as colocações que 
razcm V. EX. 11 e a opinião pública do meu Estado, u I'C~pclto cta 
Implantação da SIDERSUL. Mas, no cerne dcssl~ problema fica 
fln~mnte u dl.~cuss:io a. respeito da estatização c da prlvatlzuçüo 
dl!ste Pais. O que é de se Jamentnr - c Isso nós di:;cutlmos, ontem, 
com o Senador Lt!nolr Var~ns - C o comportamento de homen:) 
respon:->úvcls pelo CONSIOER no nflrmnrem, pela Imprensa, que 
o projeto dn SIDERSUL niio suiró. sem pnrttclpnçiio da Iniciativa 
prlv;ida. O grave, o dL•lctérlo é qur. n partir do momento cm quo 
as autoridades da República fazem umn n!irmnçâo desse tipo, 
colocam a dccisüo da tmplnntaçüo du SIDERSUL nas múos dn 
lnlclntlva privada. Porque_ elas que süo contrúrlns ã lnlcintiva, 
JWiquc~ elas l!Ue jll conLrartum este projeto, porque jl'l. pnrtlclpam 
do nwrcndo, 1~111 termos de quase monopólio, não prupendem a 
apol:i.-ln. Entún, perdt' o Governo. o Poder Central, o podc~r d1• 
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barganha que leria se fizesse uma afirmação em <:ontr;\rlo, de 
que o projeto, por dizer aos 1ntcrcs.scs mnlorc.s dn Nnçüo, hnvcrá 
de ser feito com ou sem a Iniciativa privada. Ag-ora, vem t!S~>Cb 
senhores, defendendo ou entregando o poder de decisõ.o à inicia
Uva privada. De modo que repellmos esta proposta, c Santa Cata
rina - c multo mais, porque diz respeito nos interesses nuclonnis 
- cstó. atenta no evoluir dos acontecimentos quanto a uma alter
nativa energética da malar tmportãncin, no momento de cris~ 
internnclonnl c também no momento de dc!lnlçào, no que diz 
respeito ao Governo Central, b. procur'n da valortznçflo do chão 
catnrincnse, Inclusive do Rio Grande do Sul, que pode ajudar o 
Pais n se libertar dessa dependência que se aprofunda c se agrava. 
De modo que os meus aplausos. E amanhü. voltaremos ao assunto, 
na certeza de que estn.remos atentos a essas manobras de grupos 
privntivlstas que, decididamente, não servem no interesse desta 
Nação. 

O SR. EVEI.ASIO VIEIRA tMDB - SCl - Principalmente 
numa hora cm que o nosso endividamento externo chega a um 
est:i.gio de preocupação profunda n todas ns pessoas responsáveis 
neste País, tornn~se mais do que fnd!spensável uma ação rápida 
no aproveitamento das nossas matérlas-prlmrw, o aproveitamento 
de uma tecnofogla nacional, buscando reduzir as Importações de 
petróleo, para nós diminuirmos essa dívida externa que está ti
rando a soberania nacional. Somos multo gratos a V. Ex.u pela 
intervenção c no apoio que presta a um empreendimento de Inte
resse não apenas de nosso Estado, mns, do interesse nacional. 

O Sr. Marcos Freire fMDB - PEI - Pennitc-me V. E>c,IL um 
::..parte? 

O SR. EVELASIO VIEIRA tMDB-SCl- Ouviremos V. Ex.". 
com prnzer, Senador Marcos Freire. 

O Sr. Marcos Freire fMDB- PEI - Senador EH!láslo Vieira, 
desejamos rapidamente nos congratular com a rcprcscntaç:io de 
Santa Catarina. c especialmente com V. Ex.u. pelo nennnncntc dc~
vclo que tem demonstrada na defesa daquclllS teses que dizem 
respeito maJs de perto nos interesses do povo brasileiro. v. Ex.n, 
hoje, mais umo. vez, como Senador de Santa Catu.rlna, aqui, está, 
objeUvn.mente, defendendo soluções que lhe parecem as melhores 
para o seu povo. Ê com comportamentos desse tipo que o sistema 
de representação popular se engrandece. E, portanto, é com :in.Us
ração que taça este registro, pois a atitude de V. Ex.'L multo honra. 
a nossa Bancada c o prôprto Senado Federal. 

O Sr, Jaison Barreto CMDB- SCl -Permite V. Ex.• um apar
te, nobre Seno.dor Evclá.sio Vieira? 

O SR. EVEI.ASIO VIEIRA tMDB-SCl- Pessoalmente, Clquel 
senslbUizado com D.S palavras de V. Ex.11, Senador Marcos Freire; 
c, multo mais, com o apoio de Pernambuco, através da palavra de 
V. Ex.4 , a esse empreendimento que não diz respeito apenas ao.:s 
interesses de Santa Catarina, mas aos próprios interesses no.clo
no.is. 

Ouço o aparte do Senador Itamar Franco, de Minas Gerais; 
em seguida, ouvirei V .. Ex,u, nobre Senador Ja.lson Bn.rreto. 

O Sr. Itamar Franco tMDB- MG l - Senador Evcl:\slo VIeira, 
há pouco, ouvi o aparte dado pelo seu colega de representação, 
nosso prezado companheiro de Bancada, Senador Jn.lson Barreto. 
E quando vejo a defeso de V. Ex.• ao Projeto SIDERSUL, sobretu
do, que vai aplicar o cn.rvão a vapor, lembro-me, Senador Evelúsla 
Vieira., da minha mantresto.ção, aqui, de n.poto. Mas, para n.lertar 
V. Ex.1~, permtta~me um aspecto para que não aconteça o que 
aconteceu com a Siderúrgica Mendes Jünlor. de Juiz de Fora, que 
também teve de atuar no sctor de não planos, como o Projeto 
SIDERSUL, buscando vergalhócs c máqulna.'i. O que aconteceu, 
por exemplo, com o Projeto dn Slderürgtca Mendes Júnior, Se
nador Eveló.slo Vieira, é que o Projeto Mineiro - vejo. V. Ex.0 a 
tmportõ.ncta do. sua defesa, no plenário do Scnndo, do Projeto 
SIDERSUL - surgido em 1070, era um projeto que tinha por busc 
300 mil toneladas. Mas, na época, o. cha.mo.da economia de escala 
do Governo - com aquele sentido de economia de e::;eala - alte
rou o projeto, prlmelro, para 600 mil toneladu..'i; depois paro. 2 
mtlhões de toneladas. Ora, o projeto, portanto, teve que ser refeito 
c por Incrível que pareça, de 1070 nté hoje, praticamente a tcrrn
pleno.gcm to! teita na cidade de Juiz de Fora, cm tunção dessa 
economin de escala. E, hoJe, o Governo, reconhecendo o erro. tez 
com que essa Siderúrgica voltasse rcnlmcn te n. um o. produção ade
quada para o merendo brn.silclro, de 600 mU tonclndn.s de aços não 
planos evidentemente, cm tunção do. própria Açominns que come-. 
çn n ntunr, dentro cm breve, to.mbém no merendo siderúrgico bro.
sllclro, Eu queria nüo só congro.tuto.r-me com V. Ex.u., mns tnm
bém nlcrtó. .. lo, po.ra que V. Ex.'\ no seu Estado, nfi.o permita que n 
chnmndn economin de escala venhn. fazer com que esse projeto 
leve 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 anos como tem ncontccldo cm Juiz de Fora. 

O Slt, t:VELASIO VmiRA tMDB-SCl -A rcpreHentuçúo de 
santa Cntnrlna, MDB c ARENA, estú nlertadn, c tllnto o é, que 
Iniciou, ontem, estD. hoje, contlnunril nmnnhã l' vnl dcl-ienvolvcr 

~~~ta luta, nüo :1pena .. 'i na dcl·c~a llo mt.eres~e do E.'itudo, ma:~ unt1~.~ 
c u.clma de tudn, no lnt..crc.s.•w do Bra.'ill. 

Ouço o Senndor Jo.l.'iün Btlrrcto. 

O sr. Jaison llarrcto !MDB- SCJ ~ Pretendo trazer mnls um 
adcndo de rdorço à tese que nós, do MOB, ARENA, o Governo do 
E..'itndo c todos esses sctorcs da Nnçüo defendem, de que dcvn u 
Governo, com ou sem n pnrUctpaçãu da iniciativa privada, lmplu.n
tllr o projeto do. SIDERSUL. Vejo, hoje, pubUcado noti jornais de 
que o GiJverno Federal o.co.bo. de tu.zer um empréstimo ao Pu.ragual 
parn, cxatamcntc, Implantar a primeira siderúrgica no Para~;:ua.l 
Orn, o próprio Governo há de reconhecer que tem prioridade um 
cmprecndimentn desse que, pclus nuns carnctcristlca.'i, pelu .. 'i suu..~ 
conotações, bem ultrn.po.ssam a simples produção de laminados de 
aço plano, mas vai multo nlém, a procura de fontes de energia 
altcmatlvn c de fu~a de dependência externa do petróleo. 1)(. 
modo que o Governa Federal, para ficar coerente com a sua posi
ção, há dt! ln vestir c a.!oca.r recursos a fim de a SIDERSUL se 
tornar rcaUdadc, :mb pena. de parecer contro.ditôrlo que um pais, 
que não .s~ preocupa com a.'i .sun.s próprias fontes de energia, gn.stt.o 
dinheiro e empreste dinheiro a um país estrangeiro pu.ra resolver 
os seus problemas, enquanto não resolve os seus. 

O Slt, I;VELASIO VIEIRA tMDB- SCl - Razões de sobro tem 
V. Ex." E justo auxiliarmos os nos::;os vizinhos, mas prlmdro Ob 
nossos. Vn.mos primeiro resolver o.s nossos problemas, posteriar
ment~. auxiliar os nos.'io.s vizinhos. 

O Sr.lfcnrique Sant.illo CMDB- 001 -Permite-me V. Ex." um 
npartc? 

O SR. EVJ:LASIO VIEIRA t MDB- SC t -Ouço o nobre Seno
dor Henrique So.ntillo. 

O Sr. llenrique Sant.iltu fMDB-GOI- Faz V. Ex.u, mais uma 
vez nesta. Casa, a dcfc.sa dos Interesses nacionais. Queria, apcna.s, 
juntar n minha palavra à palavra dos outros companheiros que J:l 
o npnrtcu.ro.m. nobre Senador, para congratular-me com V. Ex.EL c 
aduzir mais ainda: é l::;so mesmo, o Governo brasileiro acaba de 
assinar um convênio com o governo paraguaio de 80 milhões de 
dólares, de rtnanciamento po.rn a instalação de umn usina side
rúrgica no Paraguai, quando este me::;mo Governo vem a Nação 
pa.ra dizer que u. situação econômlr.o-tinancelro. do País est:l real
mente dlficll, coisa que nós, e V. Ex. a já estamos dizendo, aqui, 
hã bastante tempo. De modo que quero hipotecar a V. Ex.u. aqui 
o meu apoio lrrestrito para esta lnlcla.tiva e reconhecendo, cvt
dent.cmentc, que não se trata de um Interesse e.'ipecitlc:o do seu Es
tado, mas, sem dUvida alguma, do interesse d ctodn a Nação bra
sileira. 

O Slt. EVELASIO VIEIRA tMDB- SCl- Somos multo gratos 
a manifcs.tação de npoto do Estado de Goiás, através da pa.lo.vra 
do Senador Henrique Sn.ntlllo. 

Concluo, Sr. Presidente. 
Temos um enorme déficit de tro.nsaçõcs correntes cque com

preende a balnnça de comércio c a de serv1çosl com o exterior, o 
qual a.tinglu, segundo o relntôrio do Banco Central do Brasil de 
1078, a 5.891 milhões de dólares. 

O Slt. I'RESIDENTE fGastão Müller. Fazendo soar n campo.
inhu.) - Queria avisar a V. Ex.u que o seu tempo cstil esgotado. 

O SR. t:VF.LASIO VIEIRA IMDB - SCl - Estou conclu!ndo, 
Sr. Presidente. 

Acreditamos que para. vencer estl.! c outros obstilculos devemo:. 
estar prontos a. Ubrir, com perseverança c imaginação, no sentido 
de tornar o nosso País independente c capaz de .se guiar por si 
mesmo, desenvolvendo tecnologia própria, originado. em função da 
sua disponibilidade Jntcma de matérlas~prlmn.s. 

Sr. Presidente, Srs, Senadores, está ai um empreendimento. 
repetimos, qu~: vem ao encontro dn.•; nsplrnçõcs do Pais, não ape
nas para dar desenvolvimento a uma áreo. deprtm1dll, cconomtca
mcnt<~. do mt!u Estado: o Sul de Santa Catarina, mas que vem 
aproveitar mnt.Crlas-prlmu.s nossas, que vem possibilitar n redu
ção nn. lmportnçü.o do petróleo, que vem o.umentar o potcncilll 
ener~éUco ne~tc Pai:;, que vem trazer uma série d~ benefícios o. 
Santa Catnrlna e no Brasil. Dai o nosso poslclonnmento nn neces
sidade, ur1~cnte. de a_Govcrno Federal npolar o Governo de Santa 
Co.tu.rlnEl nu. reallzaçno desse empreendimento urgente aos inte· 
resses naclontú:i, (Multo bem! I 

o Slt. l'ltESJDENTE tGustão Müllcrl - Concedo a palavru, 
como Lldcr, no nobre Senndor Marcos li'relrc. 

O Slt. MAitCOS I'IUmm tMDB - PE. Como Jider, pronuncia 
a seguinte dlscurso.l - Sr. Prc.'\ldentc, Srs. Scnndorcs: 

Nüo existe, talvez, momento mais propicio do que este para 
tratarmos do probfemu do trubnlhador brns1Jeiro. Antes dt! mnts 
m~dll, vivemos o mês cm que ,'}(! dedica /t,'i comcmomçôcs do Dia 
do Trabalho, que tem sido o simbolo eh! lutas c conflitos socluls 
nlndn nilo resolvlclos, slmbolo, sobretudo, do IIHilJ~tw, suur ~~ UtJ~rl-
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ma.s de milhões c mllhúr..s, que at.rn.vc!.s do tempo colaboraram para 
a edificação do mundo t~m que vivemos, cheio de riquezas e dP 
progrt!SSO sem conta. De mllhõc:; que não apenas rarnm :mcrlflcn~ 
dos, mn.s que são c que continuam sendo as grandes vltlma.s da 
estrutura social Iníqua que nos domina. 

Não terá sido por acaso que o anterior Ministro da Prcvldi:n~ 
ela Social, no Brasil, declarou, n.no passado, que 1/4 da população 
brasileira, cerca de 25 mllhócs, viviam no estado de pobreza abso~ 
Juta, caracterizado por cnrénclas totais de aUmentação, de habi
tação, de estado sanitário. Evidentemente que estes mllhões são 
aqueles que se Inserem na classe mais sorrida da população hra
::;llcirn.; aqueles que, dentro de uma outra orientação política. eco
nómica c financeira seriam niio vitlmn..c;, mas propulsoras do dc
z.;cnvolvlmcnto nacional. 

Mas di&Scmos que talvez não houvesse momento mais propicio 
para nos determos sobre os problemas do trabalhador brasileiro c, 
t~vldcntemente, que Isto se deve, talvez, menos ao mês de mnlo 
em que cstnmos do que, sobretudo, aos tempos cm que vivemos, 
tempos que, pura n alcgrla. nossa, registram o. presença. cada. vez 
mais crctlva, mais nrtrmatlva e ma.ls consciente da classe traba
lhadora. essa classe trabalhadora que, apesar de toda a repressão 
Imposta neste Pais, nos últimas anos, não abdicou da luta de 
conquistar o lugar que lhe é devido c que lhe cl)mpetc, na preces~ 
.'W de evolução brasileira. 

Os episódios rclnclonndos à greve dos metalúrgicos do ABC de 
São Paulo siia bem sintomáticos. Desde o primeiro Instante o MDB, 
no Senado Federal, levantou-se cm favor da leglt1midnde daquele 
movimento. Os Anais da Casa registram nossa posição, posição a 
que multas .'3e contrapuseram. A po.slçU.o do MDB, da Oposição 
bra.c;lleirn, entendendo os justos movimentos grevistas que eclodi
ram no Brasil c, cm cspeclnl, em São Paulo, movimentos esses 
que representavam, sem dúvida alguma, mnnlfestações naturais 
das classes oprimidas por tantos anos de estrutura ditatorial de 
poder. 

Mas nesta mesma Casa os fetichistas da lei sempre traziam 
.sua relutação ou a refutação das nossas palavras e a argumento 
de que as greves ernm ilegais c que a Governo não podia compac
tuar com tal coisa, c nós mostrávamos que, no momento de crise 
em que vivemos, não era possível se ater rigidamente a textos trios 
de leis, Jcis multas vezes iniquas, leis que não toram trutas da 
vontade nacional, leis que a mais das vezes são remanescentes 
dos regimes ditatoriais. Mas não toram poucos os arautos oticinis 
que aqui quiseram ser mais realistas do que o rei, contrapunham
se a defesa que raziamos, extrapolando nossas palavras, dizendo 
que defendíamos a de.sabcdiência civil; que defendíamos o desres
peito a lei; que de!endia.mos movimentos ilegais, De que valeu o 
açodamento de representantes do Partido governista para detende
rem uma posição que, no final das contas, .seria contrnriadn pelo 
próprio Governo, E eis que, na. semana passada, foi o próprio 
Ministra do Trabalho, o Sr, Murilo Macedo, que, ocupando uma 
rede nacional de televisão, declarava expressamente que a solu
ção dos problemas sociais vem senda encaminhada sem a utiliza
ção, em todo o seu rigor, da legislação que disciplina os movimentos 
grevistas. E mais, Sr. Presidente, confessava S. Ex.a: "A lei só foi 
apllcada depois de esgotados todos os meias de negociação com os 
metalúrgicos do ABC e os professores do Distrito Federal". Naque~ 
la oportunidade, vinha. aquela autoridade, Inclusive através de 
grá.ticos e de cartazes, mostrar que existia o direito de greve no 
Brasil c citava o dispositivo constitucional a respeita. 

Mru:;, nós poderiamas dizer - e talvez tivéssemos aqui o de~ 
poimento daqueles que tenhnm assistido a fala ministerial - de 
que nunca talvez tenha havido, por parte da Governo, dcmons~ 
trnçiio mnlor da burla no dispositivo constltuclonnl, que teorica
mente as.'iCR'urn o direito de greve, do que as especificações dn 
Lcglslnçlio Ordinária. Não apenas de lei, mas de decreta-lei, vir
tualmente Imposto pelo Executivo, tais os condicionamentos e 
cxJgCncln.'i ez.;tabclccldnR pelas leis menores para o cumprimento 
c o rc.spelto do direito maior consagrado na Constituição. 

Sr. Prc~ldcntc, é só ler n Lei n.0 4.330, de 1.0 de junho de 1064. 
c o Occreto~lel n.O 1.632, de 4 de ngosto de 1078, para se sentir, pa.
ra se concluir lnevttavclmentc que a. Lcbri.slnçúo Ordlnó.rla C um 
obstáculo, C um tropeça, é um ro~o Jntrnn.sponivel no excrcicla 
"legal" do direito de greve. 

Mas o que vale registrar nesta tarde, c há aiJfllns dias que 
vimos tentando fnzê~la, mas por di!Jculdade de horário ainda nüo 
tinhnmos tido oportunidade de ocupar esta Tribuna, é que apesar 
dns restrições cstnbclccldas numa leRislação odiosa, apesar dns 
ameaça:-; veladas c explicitas dn fala ministerial, na \lltlmn scma~ 
na, pela televisão, o movimento grevista de São Paulo che~ou a 
msultndos po:1!Uvos com u nsslnnturn. do acordo final entre patrões 
c f'mprcRadml envolvidos nas ocorrências. 

Foi a torça orl{nntzndn do opcrnrlnda que, de rato, neste cpl~ 
jjódlo dn grcVl' dos metalúrRicos de Süo Pnulo, dcrro~ou as leis dn 
llltndma, O próprio Governo sendo !orçado. no flnnl dns contns. 

a twr co-partlclpantc das gestões processadas para atender sub.'i~ 
tanclalmente pretensões de um movimento consldcrndo Ilegal por 
alr,uns, exatnmcnte pelos representantes da ARENA n(.>sta Ca.':la, 
mas cuja legltlmldndc foi sustentada, desde a primeira horn, peiO:i 
Integrantes do Movimento Democrático Brasileiro. 

Fazemos este registro, não como censura ao Governo por ter 
participado dos entendimentos tlos grevistas de São Paulo que o 
seu Partido no Senado considerava Ilegal, mas exatamente para 
nsstnala.r a nova. visão dn.s calso.s que começa a scnslblllzar o Exe
cutivo. 

Nesta Casa, que é a Casa do povo, precisamos, com efeito, nos 
convencer, todos - e não apenas nós do MDB, mas principalmen
te os que receberam o mandato populn.r buscado nas urnas livres 
- de que não é passivei se permanecer insensivel aos novos tem
pos, nos anseios nnclonals, e sobretudo não se pode permitir que 
.'!c tique aqui, dentro do tetichlsmo da lei, aflrmo.ndo-se que a dever 
maior do Estado é cumprir a lel seja ela qual for. Não, sr. Presi
dente! O dever maior do Estado, maior mesmo do que cumprir 
lel.'i sejam elas quais !orem, é oferecer leis justas, legitimas na 
sua substância e que correspondam nos anseios coletivos, Esae o 
dever matar. Portanto, ainda no início daquele episódio, nós do 
MDB, através de· um projeto assinado por membros de nossa Ban
cada, tendo â frente o Senador Paulo Brossard, apresentá.vam03 
uma propositura acabando com o direito de o Governo intervir nos 
sindicatos, revogando o art. 528 da CLT, lnlclativa esta que, por 
sinal, pn.ra alegria nossa, consta, através de sugestão semelhante, 
do anteprojeto da CLT, de autoria do Ministro Arnaldo Susseklnd. 
Ê esse anteprojeto que, agora, o Governo dá. à luz, e que mostra 
que a lnlclatlva da Bancada da MDB no Senado não era extempo
rânea nem Improcedente. 

Mnis que isso - e permitimo-nos chamar a atenção da casa 
para esse ponto que nos parece da maior importância e da maior 
deUcndezn - nós, aqui da tribuna do Senado, advogamos, logo 
após a Intervenção do Governo, o retomo dos dirigentes sindicais 
da ABC às funções de que eles tinham sido destituídos em face 
daquela Intervenção, Intervenção no Sindicato dos Trabalhadores 
nas IndUstrias Metalúrgicas, Mecãnlca.s e de Material Elétrlco de 
Santa André, de São Bernardo do Campo e de São Caetano do 
Sul. 

Pois bem, esse pleito nosso encontrava óbice expresso no art. 
530 da CLT, e, apesar disso, o Governo demonstrou sensibilidade 
quando. anteontem, determinou a reassunção dos dirigentes res
pectivos às suns !unções. 

A legalidade dessa reassunção é, sem dúvida, duvidosa e con
trovertida. Depoimento a este respeito, que nos parece de gran. 
de importância, é do Ministro Arnaldo Sussek.lnd, que na Folha 
de S. Pauto, de ontem, diz expressamente. antes mesmo da noti
cia da su..c;pensão da Intervenção governamental que: 

"o retorno dos dirigentes cassados depende da forma co
mo o Ministro do Trabalho rever a Intervenção. "Se ele 
anular o ato voltam os antigas dirigentes. Se apenas re· 
vogar, a partir de agora, o retorna já é discutível. .. 

E nesse mesmo jornal, havia n declaração do senador Jarbns 
Passarinho, Líder do Governo, que attrmnva 

"ter dUvidas a respeito da existência de lei de autoriza
ção do reaproveitamento dos lideres dos sindicatos colo-
cados sob Intervenção.'' ' 

E adianta esse órgão de imp~ensa brnslleira: 
"O ex-Ministro do Trabalho disse, porém, que se não 
existir, as lideranças da ARENA no Congresso devlem 
aprovar, com urgência, uma lei abrindo a autorização," 

Sr, Presidente, Srs. Senadores, Já. em 27 do mês próximo pns-
sndo, nós atirmávamas desta mesma tribuna, que 

"apesar da noite escura da ditadura, começaram a sur
gir genuinns lideranças trabalhistas neste Pais; c ntos 
como estes, como os que toram praticados pelo Governo, 
condenam esses homens n uma pena perpétua de não po
derem mais exercer ntividnde slndicul em !unção de che
fla." 

E mnls adiante: 
"A Intervenção Implica cm um nUjnmento de lideres po
pulares, de lideres trnbnlhlstas como Lulz Inácio da Sllm, 
Lula, Benedito Marcilto e João Llns Pereira, Presidentes, 
respectivamente, dos Sindicatos de Süo Bernardo do Cam
po, de So.nto André e São Caetano, De acordo com a lei, 
dentro dn "lei", que tem sido tão lnvoco.da aqui, estes ho
mem; estnrüo nlljndos, 1mrn toda a vida, do exercicio de 
cantos de dlrcçflo sindical. 
Nüo, Sr, Presidente. o MDB nito se contormn com o allja
ml•nto dns novas lldcrnnçns que sur[!;cm." 
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E dizia na !I na!: 

''No Instante cm que se diz llllC vivemos um pract~sso dr 
nbcrt.ura democrática, neste Instante, nüo podemos ver 
cnlrcm 3 homens, 3 lideres, nnra scmprt· ulljndm; du cxe1·~ 
cicia d~ sun vida sindical. 

Nós, qut• [lzr•mas então a dcfcsn. do retorno dos dlriJ.,rcntcs 
sindicais que haviam sido alijados pela Intervenção gavcrnnmcn~ 
tal, não ficamos apenas nas palavras (', por Isso mesmo, procur~~ 
roas Investir de modo prático, objctlvo, nos campos qu(' nos suo 
propicias c apresentamos. na seara legislativa. um projeto de lei 
revogando, nada mais, nada menos, do que o art. 530 da Consoll· 
dação das Leis do Trabalho. 

Es.Ne projeto Infelizmente encontra-se, ainda, desde a sua 
entrada, na Comissão de Constituição c Justiça, tendo como Re~ 
lator o ilustre Senador Moncyr Dnlta, a quem fazemos um apelo 
neste Instante, para que não procrastlnc o and::u~ento dn. nossa 
propositura. 

O Congresso Nacional não pode !lcar alheio no desenlace desse 
atrair. Impunha~sc, sem dUvida, o retorno dos dlrlrnmtes sindicais 
aos po:-itos de qu~ havlnm sido afastados. Os trnbalhador~s o cxi~ 
Riam c. aJnda na semana passada, o Sendor Orestes Querela pc· 
din ... 

O SR. PRESIDfo:NTfo: !Jorge Kalume. Fazendo soar a cam~ 
pninhn.l ··- Gostn.rl:t de lembrar ao nobrC' Senador que o seu tem
po j:i cstâ t•sgotado. 

O Sr. !\1uacyr Dalla tARENA - ESt -- V. EX.11 permite um 
o parte? 

O Slt. :\1,\ltCOS FllF.IRE tMOB - PEJ ·- Ouviremos os apar
tes c concluiremos, Sr. PreHldl~ntc. 

Dlziamos que, ainda na semana pammda. era pedido o rcgls~ 
tro do memoria! de dezenas de sindicato~ n faVOI' dCS:ic r~torno: 
:wtorrs empresariais também o solicitaram: a classe pohtlcn o 
reclamava; c o Governo, cm boa hora, o dctt~rm~nou, lndcpcn~ 
dcntcmcntc do que reza o nrt. 530 dn Consolldnçao dns Leis do 
1'rabnlho. 

Pela ordem, ouviremos o Ilustre Senador Humberto Lucena. 

O Sr. llumbert.o Lucena 1 MDB - PB J . ~ Em nnme do Movi~ 
menta ocmocrâtfco Brasileiro, v. Ex.ll reg-Istra, nos Annis do Se
nado Federal, fatos importantíssimos ligados ao movimento sin~ 
dica! brasileiro, sobretudo no que se wlaciona com o desfecho da 
greve dos metalúrgicos da ABC, que vem ao encontro dos apelos 
repetidos da nossa Lldcrançn., nesta Casa do Congresso Nacio
nal. Eu desejo, antes que V. Ex.ll de:;;çn dessa tribuna, sl~unr para 
V. Ex,l\ um problema que também nos allí~t· n tod~s: e qu~ cm 
vários Estados brusllclro.s. lnclusiv1~ no mt>u, a Parn1ba, Irrompe~ 
ram movimentos grevistas. nn án~a. do cmiino. Milhares de_ pro· 
te.ssores estão cm ~revc, cm diversas unidades da federaçau. O 
que esp1~ro, nobre Senador Marcos Freírc, é que o Governo, quP 
tanto considera Injusta n ntual regulamentação do direito de grc~ 
ve, que já se dispõe a modific:i.-la, através do projeto da nova 
'Consolidação das Leis do Trnbnlho. tenha, para com cssrs movi~ 
mentes !Ircvlsta:;; dos professorc.'i estaduais, tolcrúncia c co.mp.re~ 
ensüo, porque, do contrário, se voltarem a acontecer vlolcncms. 
como ocorreu aqui cm Brasi:Ja, então, nós estaremos numa. situa~ 
ção deplorável. E aproveitando o aparte a V. Ex.11 , informo a Casa 
que o Governador do meu Estado, Sr. Tnrcíslo Burltl, cm contato 
com o sr. Mlni.'itro do Trabalho, já deu um ultimato de 4B horas 
nos professores da Paraiba, para. que terminem a greve. sob pena 
de demissão c aplicação dos dispositivos dn Lei de Segurança Nn· 
c!onal. 

O Slt. MAitCOS Fltt;lltF. IMDB - PEI -V. Ex.• traz a apre
ciação o comportamento do Governo, que tem sido ambtguo. O 
Governo ora quer aplicar a lei, ora passa po: ctmn da lei,~ numa 
demonstração de reconhecimento da superaçuo da lcg!sJaçuo que 
disciplina a matéria. 

O MDB nUa está nqul apenas criticando, o MDB cstO. l':dlcan· 
do caminhos pa.ra desobstruir o caminho das boas rclnçoes so~ 
cinls. 

Damos a palavra a.o ilustre Senador Moacyr Oailn. 

O Sr. MolU!yr Dalla. tARENA - ESJ - Meu nobre Scnndar 
Marcos Freire, v. Ex.u me chamou à rala, rn:wndo um apelo para 
que det~Sc parecer de tmcd1ato no seu projeto. Dev(l esclarecer, 
em obséquio da verdade que não tenho nenhum purccur pnra ser 
proferido na Com!Bsüo 'de Constltulçõ.o c Justtçu. A.lndn ontem, 
prorcrtmos cim.o ptuccercs cm diversos projetas, mns, o de V. Ex.u, 
se estiver comirto, tcnhn n certeza, dada n ndmlrnção pessoal que 
tenho por v. Ex.", que o rarcl, com o mó.xln!q nrnzcr, nn primeira 
sessão ordlnúrin da Comlssüo de cansUtulçuo c Justiça. 

O Slt. ~lAitCOS FltEIItl' IMDB- PEI- Núo só temos n agra
decer no Senador Moncyr Onlln c lamentamos que o processo nrao 
tenha chegado ils mi\os de S. Ex.'~. sem dUvldn nlgurnn 110r nlr,:um 

pl'oblcma buroerótil:o dn cnmlssüo. Isto, n:almcntC', mostra a sen~ 
slbilldadc fl\ll' o Conl!,rcsso prccl:m ter cm relação a n.'isuntos des
sa. mn.r;nltude 1: prlnclpn.lmcntc c.slando tal mnt.érla nn ordem do 
dln. 

Tn.IVl'Z, JJl'lo rato de não termos ainda aprC'elndo 1J projeto de 
nossa autoria C que o Governo tcv1~ que passar por cima desse 
disposltiv'l lcAal, Invocando unw jurlsprudCnclu que. data veniu, 
é, quando nadu, dlscutivcl a sua aplicação no caso cm teia, por· 
que o Governa não anulou a tntcrvcnçiio prnUcnda contra os :;ln~ 
dicato:;. Ele apenas suspendeu es:m \ntcrvcnçii.o c o dispositivo le
gal estabelece que n[lo retornarão il.s funções de cher!a, aqueles 
dirigentes cujos sindicatos tenham sofrido Intervenção. Portanto. 
o que estamos procurando é dar até o respaldo lc~nl a esta medi
da que nos pnrt'CI! justa, tomada pelo Ministro do Trabalho. 

Concedemos o aparte an nobre Senador Henrique Snntlllo, 

O Sr. llenrique Santillo 1 MOB - GO 1 - Nobre Senador Mar
cos Freire, V. Ex,11 se rcfcn~ â postçUo de nosso Partido, apresen
tando caminhos para a solução da ~ravc probicm:i.tlca do traba
lhador brasileiro. Sem dúvida al~uma, a lcgislaçiio trnbalhista 
sindical do Pais. toda da eivada de gra.VC:i talhas, contém uma que 
considero das mais ~raves: é aqu('la que não dtl nos sindicatos a 
autonomia. O MOS, hú. poucos dias, através da Executiva Nnclo~ 
nal, acaba de constituir uma comlssiio especial de par!amentare.s 
c de técnicos, fora do parlamento, pam elaborarem um projeto 
alternativo para a atuallimçfao e a democratização da legislação 
trabalhi.'ita c sindical do Pais. Porque, na verdade. talvez, p'Jr um 
h:i.blto arral~adu durante todo cSk• tt:mpu, continuam a conrundlr 
governo com tutela ~~ democracia com autocracia eom certos lal~ 
vos de bcni~nacldt:. E o qm• a soch~dadt• propõe, através das as~ 
:;cmbléins de traba:hadores, l~m todo o País, tirando r,rcves ou 
não. i~. sobretudo, uma proposta esst>nclalml•ntn democrática. E a 
Isso o Governo nüo tem respondido, ainda. Esta ó a 11;randc ver
dade. Resta ao Governo responder a ~~sta proposta, essencialmen
te dcmocrUtlca, da sociedade brasileira. lmpliclta c multas vezes 
cxnlíciln mcsm'J, n:ls asscmblCias dos trabalhadore.'i c cm todos 
os scgmentos da opinião públiea nacwnnl, A~radeço a V. Ex."' 

O Slt, MAitCOS t'RJo:lltt; 1MDB -- PEI - V. Ex.• muiUJ opor
tunamente registra a lnclatlva do MDB, criando uma comissão 
para. assuntos l'iindicals. Ao mesmo tempo, mostra a importância 
da autonomia sindical. Os trnbalhnd'.lres do Brasil têm um mun
do de rPivlndlcaçõcs por QUI! lutarem. Sabemo.s das dltlculctades 
<1caslonadas pelo FGTS. prejudicando o instituto da estabilidade; 
:mbcmos como e~sc direito de ~rt~vc, a que nos referimos anterior~ 
mente, está restrito c condicionad'.l; sabemos da necessidade dn 
rerormulaç:l.o da politica salarial, que não atende as necessidades 
do trahalhad(lr c. dai, outras Iniciativas nos.'UL'i objctlvando o rca
justaml'nto t.rimcstral do salário mínimo, propondo a unlf.:lrml
:r.açiio dos :-mlários mínimo::;, batendo-se aqui n Oposição cm ravor 
di' uma rtxaçito de um dlrcrcnr:lnl mO.ximu entre menores c maio
res sal:lrlos pagos no sctor privado c .!lctor público, enfim, uma 
.st~rlc de mcdldn.s cm favor das quais o trabalhador tem que lu
tar, ,, lutar f!om autonomia, com liberdade, com lndependCncla, 
sem tutelas de qualquer espécie c. sobretudo, sem amarrações 
"le~-tnls''. E h~mbramo.nos dL• que na últlmn dlscussüo que tive· 
mos a respeito. o Senador José Llns nos Indagava. sucessivas ve· 
zes, porque dizíamos "normas legais", entre aspas. E cst:i. compro· 
vndo nqul, c gu.staríamns de mostrar no Senador José Llns .. cxata· 
mPntc que tinha procedência a nn~umcntação que sustentnvnmos, 
de que o art. 530, por exemplo, 6 uma norma legal entre aspas, 
injustu, absurda. E, conseqüentemente, o próprio Governo termi
nou passando p:>r cima do art. 530. Mas é ncccssârlo que este Con· 
grcsso, esta Casa de repr1~sentaçiio popular, dC conticurnçiio 'uri· 
dica aos ratos que t~stii.o se Impondo, diante dos quais o proprlo 
Governo está se curvando. 

Conscqüt·ntcmcntc, a nossa rala nNitc dln, é pnra nos c::Jngra~ 
tuinrmos cOm a vitória dos trabalhadores do Brnsil, cm especial 
dos metll!Urglcos dt~ Sãn Paulo, CS.'iC!i trabalhadores que ai_ estão, 
esses slndicato.N que cstüo com uma pcr:;pl'Ctlva nova. A nçno sin~ 
dica! no Brasil dl' hoje, após t.nnttJs anos de repressão, slgntttca, 
por assim dizer, uma JlÚ~Inu. diferente na hlstórin. do sindlcnlls~ 
mo brasileiro. 

E, nlndn 'ontem, rol lnstnluda cm Sõ.o Paula u primeira 
SEMSAT, que é a Primeira Semana de Snúdc do Trabalhador. 
Scmnnn promovida pelos slndlctLtos que procura trutnr do pro~ 
bicmn das d01mças proflsNionals de mllhnrcs tle homens que, por 
condições precúrlns de trabalho, súo acometidas de doenças. 
Multn.s vezes os seus pulmões siio deteriorados pela verdadeira po
luição ambiental ocorrentes nas tíabrlcns c indú,o;trlns. Jl: uma tnl
clntlvn dessa lnvcrgadura que está sendo promovida cm São Pnu
lo c com n qual nos congratulamos c, por Isto mesmo, apresenta~ 
mos um proj,!to de lei, CJllt! foi lido nn sessão de hoje, fltZcndo com 
que o mCdlco esteja obrlgudo a comunicar nüo apenas às Dclcga
clns Regtonnls do Trabalho, coma pcln lei vlgcnt.c, mas tnmbé:m 
ao1J xlndicntos, n:; docn~as prorJs:donats tanto quanto passivei 
1denUrJcur ns cnusns que provocam certas doenças, pnrn que o 
próprio tmbnlhndor, através do O<'U ór11;üo de clnssl\ pos~a exala-
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mcntt• chamar a sl a defesa da melhoria. das condições ele tra
balilo de munc!ra que, também nc:iSC sctor. ele n5o seja o ~mn
dt• :;ncr!r!cndo. 

Achamo~; que foi v:i.llda, justa c acertada a dcclsfio do Gover
no em permitir o rct.orno das lideranças sindicais às suas fun
çõc~ dt~ dlreçúo naQlH:les slndlca.tQs que haviam sofrido Jntcrvcm
çáo, mas é preciso !lcnr bem claro que nüo é possível deixar que 
u~a dccJ:.iflO desse porte, para o futuro, fique dcl)(!ndcndo do ar
bttrlo. _da benevoJCncla, da liberalidade dessa ou daquela Jnter
prcliH;ao do~ dlspositlvos legais. E o d!.sposltlvo ela CLT, o art. 
5:!0. contra o qual nôs nos levantamos, permite Interpretação dla
mctralm_cnte diferente da que o Governo hoje, não sei por que 
clrcun~tanclas rc:1olveu dar. c que nos parecu a. mais acertada, 
de permitir o retorno das lideranças sindicais. Na verdade, pre
cisamos desobstruir a leg-Islação brasileira de todo c quaiqucr dls 8 

pa:dtlvo que anwnhã pos:ia escudar medidas que venham a sufo
car lltlcrançns nascentes c autênticas. 

Sr. Presidente, pedimos que dê como lido três artigos, tnclusl
vc o Editorial d'O Est.'l.do de S. Paulo de hoje, que vem exata 8 

mc~tc cm reforço da nossa tese, mostrando que o art. 530 da CLT 
esta supl!rado pelos próprios fatos; o art. 530 da CLT !ai virtual
mente derrogado pelo Executivo. E o foi cm boa hota, porque um 
artigo, realmente, injusto e Iníquo, mas cabe, exatamentc ao 
Congresso Naclannl. acabar com ele na legislação vigente, de tor
m_a que. amanhã. nflo possa .ser ln1Jocado de maneira diferente, 
nao vtmha ser Interpretado contrariamente aos Interesse:; do tra
balhador, porque o qur desejamos não C dádiva qualquer do Go8 

verno. nem benevolência, liberalidade ou arbitri'J; queremos os 
d!rcltos do trabalhador assegurados na Constituição, na leglsla
çao ordlnarla. para que eles possam, realmente, com liberdade. 
r:~m lndr.pendCncla c com autonomia, sem tutelas de qualquer es
pccie. de!endl!r os Interesses que lhes pareçam os mais legitimas. 

Era o que tinhamos a dize:, Sr, Presidente. tMulto bem! 
Palmas.J 

Documentos a que se rcjcrc a Sr. Marcos Freire cm 
SCft diSCllTSO. 

A TAREFA DO FUTURO 

Decretada com base no art. 528 da CLT, a intervenção nos 
sindicatos operârios do ABC roi levantada por ato ministerial, 
baseado na Súmuln n.0 473 do Supremo Tribunal Federal, a qual 
estabelece que a autorlda.de administrativa, por motivo de conve
niência ou de oportunidade, poderá rever seus próprios atas. 
Assim, como parcela claro desde o instante cm que o Sr. Murillo 
Macedo aceitou participar das primeiras negociações entre os cm· 
pregadores c os dirig:cnt.es sindicais afastados de seus cargos, a 
decisão de suspender a Intervenção !ai baseada na conveniência 
c na oportunidade; em outras palavras, tal decisão eminentemente 
politica, que buscou amparo na jurisprduêncLa do STF parn não 
ofender a consciência jurídica do Pais, tão abalada também no 
campo das relações de trabalho. 

Nin~;uém discutirá, estamos certos, a conveniência de Lulz 
lnáclo da Silva João Lins Pereira e Bcnedlto Mnrcillo voltarem a 
assumir, juntarlumtc com seus companheiros, a dlreção dos sindi
catos do ABC. Artnal, na medida cm que os empresários e o pró
prio Governo neles reconheceram Interlocutores vâUdos parn cfe .. 
tuar as negociações que se concluiram com êxito, não havia por 
que, do ponto de vista da conveniência c da oportunidade, manter 
uma liderança paralela, reconhecida politicamente pelos emprega
dores c pelo própr1o Ministro do Trabalho, mas negada na esfera 
ndminlstratlva. uma vez mais, neste conturbado qua~ro sindical 
cm que vivemos, os ratos Impõem a nonnativtdade politica que se 
transforma em juridica - em ritmo jamais pensado por qualquer 
cultor do Direito positivo. 

O que se deve discutir é o seguinte: que peso, daqui para a 
frente, terão as sanções previstas pela CLT, especificamente no 
referido nrt. 5'28, quando deixam de ser luridtco.s c passam n ser 
políticas, punindo por período determinado <isto é, enquanto durar 
o mnu comportamento dos dirigentes sindicais) aqueles que deram 
origem a "dlssidlo ou cLrcunstànclas que perturbem o funciona
mento da ntlvldade sindical ou motivos relevantes de segurança 
nacional" cnpazcs de justlflcÓ.r a Intervenção? E que valor Juridi_!:O 
terá dornvnnte o Inciso VIII do nrt. 530 dn CI..T, que diz que nao 
poderão ser eleitos para cargos sindicais, nem pcnnnnecer no 
excrciclo de seus cargos "os que tenham sido dcstltuidos de cargo 
ndminlstrntlvo ou de representação slndlcasl"? A Súmuln do STF. 
sem c.lúvlda, concede iL autoridade admlnlstrnttvn poderes parn re
ver suns dcctsõe.s, mns não pnrn revogar a lei. 

Nfio é que sejamos contra n decisão do Sr. Murillo Macedo; 
eln cru n. única que os ratos nconselhnvam - nlCm de ser politica
mente saudó.vcl nn medida cm que preserva llcterttncns com ns 
quais C passivei 'negociar. O que cstrnnhnmos ê o Ministro do Tra
balho pretender tundnmcntt\-ln juridlca c le~nlmentc, qun.ndo e 
csscnclnlmente poilt.lcn, Tnnto nsslm é que nilo soube dnr resposta 
aos Jornnllstas que desejnvnm snbcr como Jrin ele proCL'der com 

rt!lação ao Slndlcat.o dos Profl!:isures de Brasília, Igualmente 110b 
Intervenção por patrocinar ~revc Ilegal. 

Aquilo que o Sr. Murlllo Maccc.Jo apresenta como sendo "com
portamento dr respeito ao jul~-Cado do TRT no Estado de SilO 
Paulo" por parte dos dirigentes sindicais ~ Jst.o é, a volta ordenada 
ao trabalho c a n:'io-dc!la!~mção de nova greve - nada mais foi 
do que sinal sensível c.Je maturidade das lideranças metalúrgicas, 
que souberam distinguir claramente o problema econõmlco (O 
aumento dentro dos prazos estipulados cm Jcll daquele político 
ra susp_cnsão da Intervenção no :;lndicatol. AU:is, cabe observar, 
como ja acentuamos, que, se hou-..·c falta de respeito ao julgado. 
ele tamb.ém ocorreu por parte do Executivo, que participou dl! 
negoclaçoes sobre a decl'ião proferida pelo TRT, a qual concedera 
apenas 44r;;, de aumento aos metalúrgicos. 

O que resta de todo este episódio - a propósito do qual se 
pod~rla rl!petlr o sábio adágio: tudo é bom, quando termina bem 
-: e a evidente !ragllldadl! do ordenamento juridleo q,ue regula 
nao apena~ os contlltos de trabalho, como a própria organização 
sindical. Sao os ratos que estão fazendo o direito - dizíamos de 
Inicio c voltamos a repetir com o intuito de deixar claro que nos 
períodos d~ transição social deve haver pelo menos um grupo 
social, scnao u_ma instituição, que seja capaz de fazer que as 
mudanças se dcem, de forma· ordenada. 

No caso do ABC, a sensibllidadc politica das lideranças sin
dicais c a "conveniência c oportunlda.dc" do Governo permitiram 
que as col!ms caminhassem ordenadamente. Nada indica, porêm, 
que essas condições venham a prevalecer no ruturo. Dai a neces
sidade de o Governo preocupar-se seriamente cm conseguir um 
consenso em torno do probll!ma da legislação sobre a greve, o 
qual não se alcnn(jar:i com o antcprojcto de reforma da CLT, 
eivado _de vielas neste particular. Se a política é a parte do possível, 
a runçao dos estadistas e dos politicas é crlst.all~ar em instituições 
polit!co~juridlcas este passivei, c reunir o consenso em torno delas. 
Só_ assim se mantcrll estável a Na(jão c só assim serã possível 
atravessarmos sem maLares traumas esta dl!icll quadra. 

FALSAS EUFORIAS 
A continuar assim, o Presidente João Baptista Figueiredo não 

precisará prender, nem arrebentar, para reconduzir o País aos 
caminhos férteis e arejados da plena democracia. A habilisslma 
"Operação ABC", com o levantamento da Intervenção dndlcal, 
marcil uma disposição construtiva de coexisténcla com o novo 
sindicalismo brasileiro. Agora e aproveitar as lições do Importante 
episódio. Dotar tudo no papel c partir para a. criação de uma 
moderna e mais justa legislação social. 

Outro passo positivo na marcha para a redemocratlzação é a 
correção !cita pelo Ministro Eduardo Portela, do MEC, às primeiras 
Instruções que enviou às reitorias do País sobre o anunciado encon
tro estudantil na Bo.hln, no tlm deste més, para debater a reestru
turação da UNE. Recomendando o máximo de comedimento e pru
dCncin. quase que pedindo taxativamente a ausência da poli~ia nos 
locais de reunião, em suma, determinando cautela no comporta
mento oficial para com esse verdadeiro Congresso Nacional de 
Estudantes, o Mlnl:itro Portela aglu com intellgêncln. E se a con
venção estudantil transcorrer cm ordem e segurança, não haja 
dúvida que um largo passo terá sido dado para iL reconstrução 
pacitLca do sistema democrático nacional. 

E óbvio que nada disso acorre sem conhecimento c autorização 
prévia do Presidente Flguetredo. Como é notório que o Presidente 
não estaria acelerando, como está, uma nova etapa de abertura 
democrática, se não contasse com o respaldo de pelo menos boa 
parte de sua base real de autoridade, isto é, as Forças Armadas. 
Pronuctamcntos categóricos como o do General Florlmar Campclo, 
Comandante do 4,o Exército, do General Samuel Alves Correta, 
Chefe do Estado-Maior do Exército, e vó.rlos outros altos oflclals, 
são bastn.nte expressivos. Para o General cri.mpelo, militar não é 
obrigatoriamente um cidadão que deve estar associado às lutas 
politJcas, embora niio deva ignorá-las. Para o oeneral Alves Cor
reia, "as greves não são um problema de segurança nacional". Não 
se pode, por Isso mesmo, tnmbém deixar de ressaltar e louvar a 
discrição e isenção com que se conduziu grevas de São Paulo. do 
ABC às dos motoristas, c destes às dos servidores públ1cos, o Qc .. 
neral José Fragomcnl, Comandante do 2.0 Exército, li: óbvio, assim, 
que o Presidente Figueiredo estó. contando com apoios que lhe 
permitem, por certo, resistir nos segmentos mais duros das cúpulas 
militares, aqueles que o General Geiscl chamou de "radicais, porém 
sinceros". 

Niio será, pois, nenhuma Impertinência Coh, as patrulhasJ) 
alertar alp;uns setorcs menos maduros do movimento nacional de 
dcmocrnttzaçfio, contra aventuras lnfnntts e talsas euforias. As 
fortalezas do arbitrlo c da violência mal toram tocadas ainda. Em 
suma, urge neutralizar o mais rnpldamcntc passivei esta onda do 
"vnmos descolar uma p;rcvc por ni", que começa provocntlvamcntc 
a ser agoltlldn neste ou nnq,uclc .segmento cstn~lilrio dn reconqulst..'l 
pncíflcn dns liberdades dcmocrátlcns, As !rt\gcts c Umltadns con
qulstn.'i sociais e dcmocrátlcns nlcnnçnctas tilo penosamente nestes 



últimos nw~cs pod~m ser t:llmlnadas com uma só penada pelo 
sistema ele rorças que ainda eontlnun dominando o País. Espt•· 
elahnülltl' /'ic ele :-;c St'ntlr acundo. 

S.W. 
tl''ulha de S. l"aulo, 17~5~70.1 

CL,\RINS FONEBRES 

Quando precisou Intervir nos sindicatos de mctnlUr~;lcos do 
ABC no clln :!2 de março, o Governo .socorrcu~sc da Lei de Greve. 
Através dP.ssc Instrumento, um sindicató vitima de Intervenção 
tt~m sua dlret.orla dctlnltivamcnte afastada c proibida de d!sputar 
novo pleito. Af:Ora, quase 60 cllas denois, como prêmio c preito nos 
seus csron.~us pela norma\lzação da vida social no ABC, Lula c 
srus companlwiros foram reconduzidos formalmente ao sindicato 
e o caJ;tlAO anulado. E eomo a draconiana Lel de Greve não tJrcvê 
esta hipótese, os juristotl'i trabalhistas foram socorrer-se de uma 
perdldn Súmu\a n.u 473 dn nossa Corte Suprema. 

De acordo com esta jurisprudCncl:l, a administração pode 
"anulnr st•us próprios atas quando l'lva.dos de vícios que O.'i tornem 
llcp;ais". Ao apoiar-se nesta súmula o Governo rccouheceu tacita
mente o .seu erro Inicial c para não penalizar os lidere:; sindicais 
voltou atr:i.s de uma drcisflo nut.orlt:i.rln para nõ.o dizer revoluclo4 
nil.ria. 

Este e o lmpCrlo jú não apenas do ca.sui:nno mas do r.artorla· 
llsmo, do ape~o ao papel, textos, carimbo.'i c fórmulas. Ao lnvé~ de 
derrubar a lcp;islnç::i.o autoritária c repressora, o Governo a sust.en
ta, apesar de esburacada. para funcionar como ameaça perma4 
ncntc. Quando necessitar de um afago aclona jurlsprudCncla para
lela nos fartos depósitos do nos::;o lcgalbmo. 

1!: uma forma maliciosa de ~overnar I'Sla. com o Instrumental 
de repressão de um lado c o arsenal de pallallvos :mcstéstcos de 
outro. Deste modo a ação do Governo pode ser fabricada sob 
medida para cada caso c cm função de cada circunstãncln. Se 
alguém necessita de al~um exemplo evident-e dr. sltunçào paterna
lista, ai está o caso do ABC para servir de Ilustração. E se houver 
dúvidas sobre o real significado do tr.rmo farisaismo. ni estã o 
episódio .do t\BC, Jp;ualmentc, 11ara servir. de modelo: apesar da 
dPcretaçao de llcp;alldadc c da lnten•tmçao, as lideranças contl~ 
nuaram, ininterruptamente, negociando com Governo c pntrões. 

A volta de Lula t! seus companheiros ao~ rcspcct.ivos :iindlcato:i 
e um rato auspicioso. sem dúvidas. Mas a orquestraçüo que se 
armou, considerando-o como "marcha democrri.tlca", é capcio::ia. 
O fim da tnt.crvcnção foi saudado cnm o mesmo tipo de foguetório 
JngCnno r. ardiloso com que no ano pas:-;ado comcmorou-.'ie a saída 
ds C('nsores dos últimos Jornal:; a eles submetidos. Hoje, o DEOPS 
está cm cima de Vcmms 1sc~_ruindo o preconizado no documento 
do CIE recentcmcnt1! dlvulp;ado 1 c outros jornal:i substituem a 
censura oficial peln autoccnsura doméstica, consagrando as listas 
ne(trns 1como aconteceu com o grande pensador Tristão de Athay
dc na semana passada, quando teve vetado um de seus artigos num 
grande jornal naclona\1, Que liberdade é esta? 

I~;ual à abCitura contida nn revop;nção da Intervenção no ABC. 
Não houve Implementação dcmocritlca, houve relnçõf's públicas, 
engodo. O que aconteceu foi mais um passe de mágica c prcstldl~ 
gitaçáo. Fizeram soar os clarins para comemorar um avnnc:n mas, 
na renlldade, marchamos trrenwdlavelmcnte para trás. 

A.D. 

1 Folha de S. Paulo, 17-5-79. I 

o SR. PRESIDENTE !Gabriel Hermes\ - Concedo a palavra 
no nobre Senador Gastão MüUer. 

O Slt. GASTAO MOLLER <ARENA- MT. Pronuncia o 'cguln
te discursO.) - sr. Presidente, Srs. Senadores: 

No dia O Inovei do corrente mês, tiz um pronunciamento e 
no lntróito do mesmo lamentei que tenha hnvido uma ralha. da 
Liderança, aliás, multo natural, dlnntc dos Inúmeros c sérios pro
blemas existentes de Incluir um dos Scnndores de Mato Grosso, 
na CPI !Comissão Parlamentar de Inquérltot que Estuda a Dcvas
tn.çiio dn.- Floresta Amnzóntcn c su~ Impllcu.çãcs, pois, sendo Mato 
GrosHo um Estado total menti~ amazónico, "queria que Mato Grosso 
tosse lncluido", através de um representante, pelo menos, na 1c~ 
!crida CP!. 

Houve debates cm torno da minha !nla, mas, dcmocrntlca
mcnte, o assunto tal encerrado cm plcnúl'lo. 

Nn. ocusli"lo, declarei que não estava procurnndo ser eu o lndl~ 
cada, mn.s, sim, que meu Estado tivesse um dos .r.;eu,o; Senadores 
como m1~mbro da rctcrlda Comh•Rúo. 

No dia 10 de maio, rPl'f'bl do eminente Lídur Senador .Jnrbns 
Passarinho, a cnrta com o se~nJinte teor: 

''Pr~zado Senador GnRtáo Miillcr. 

Diante do lmpedlnwnto prolom-l~ldo do Sl'nauor .Joi10 HnsN 
co. u que Jnsllmnmos profundaml'ntt•, r.onvldamo~; o pn•o·.ado ('oi"N 
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~a para partic!lpar d:1 CPI da Amu.zônlu, cm liub.stltuiçlio úqt~cle 
Senador. 

Cordialmente. ~ Senndnr Jarhas l"a~sarinhu, Líder da MnhJria. 

Respondi no mesmo dia c entreguei cm mãos do Senador .lar-
bus Passarinho a scgulnt1• missiva: 

''Brasília, cm 10 de maio de 1079. 

Exmo. Sr. Senador Jarbus Passarinho DO. Lldt!r da 
MaJoria. - Senado Federal ~ Brasílla-DF 

Prezado Senador Jarbas Passarinho: 

Acuso, com multo prazer, o convite do nobre Líder ctu 
Maioria para participar da CPJ da Amazônia, cm liUbM· 
Ututçâo no eminente Senador João Boscl), que se encon
tra doentl'. 

Agradeço a distinção concedida, mas declino do convite. 

Solicito no caro colega que nã.D Interprete a minha dcci~ 
são como oposição à Udcrança de Vossa Exceléncla. 

Mato Grosso não poderia estar ausente desta CPl. Tlves4 
se cu feito esse reparo cm seu Gabinete, o fato não teria. 
n repercussão merecida c os seus representantes fica
riam devendo uma respofiia ao povo mato-~;rasscm;c. 

Esta foi a razào pela qual ocupei a Tribuna do Senado 
para demonstrar mlnhn estranhe--ta. pelo fato c não pa.rn 
me lnsurf:lr contra n liderança tão bem exercida por Vos· 
sa Excelência. 

Tomo a liberdade de suJ;crlr a Indicação de um d08 no· 
me.-; dos dignos rcprf!sentantcs de Mato Grosso, Senado· 
res Vicente Vuolo ou Benedito Cancllas para compor n 
CPl, uma vez que nenhuma culpa cabe ao meu E&:tado 
pelo !'ato de esses representantes não serem multo assi
duos ao:; trabalhos, conforme asseverou, cm aparte, o Se
nador Saldanh:l Derzl. 

E:-;lia é a minha su~estão. 

Cordialmente. ~ Senador Gatttão i\lüller, 4.11 St!Cretário.'' 

F.mbor:l tenha tomado essa posição, ontem foi lida, cm plcntt.
no, a minha dcsif:nação para membro da CPI, na vaga existente 
diante do lnmentô.vcl c prematuro falecimento do nobre Senador 
João Basco, da ARENA do Amazonas. 

Não me ncf:o a compor a CPI, recebendo essa designação corno 
uma nova missão a ~umprir e vou cumpri·la do melhor mudo po:t
sivel, levando em cnnta os interesses inalienáveis de !\lato Grosso 
c• do Brasil nll 1\maziinln. 

Era o que linha a dizer. t Multo bem 1. 

O SR. l'ltF.SIDIINTE rGabrlcl Hcrmcsr - Concedo a palavra 
ao nobre Senador Mauro Bencvldes. 

O Slt. MAUitO IIEN•:vmiiS r MDB - CE. Pronuncia o scguln
t.c dlscurso.l - Sr. Prc•stdentc, Srs. Senadores: 

O clero cearcnsc experimentou a honra de ver eleito um de 
seus mais dignos Integrante~ - o padre Newton Holanda Gur1~t:!l 
-- para Bispo da Igreja Catolica, no Pontlticndo de João Paulo Il. 

Caberá ao novo Antistltc, auxiUar, na Diocese do Crato o 
seu titular, Dom VIcente de Araújo Matos, que nU exerce rect:n
do apostolado hó. mais de 11 anos, cercado da admiração c do re:t
pelto de seus jurlsdlclonados. 

. O novo Bispo, ~ascldo no munlciplo de Acopiara, encontrava
se a !rente da Paroquia de Campos Salcs, no desempenho de pro
ficuo vicariato, que o projetava merecidamente perante os seus 
Irmãos no sacerdócio l' n própria opinião pública da rcg\iio sul 
do Estado. 

No próximo dia 27 de maio, no Vaticano, ocorrcró. a sagração 
do novo Bispo cearense, em solrnidade n ser oflcindn por Sua Snn~ 
tldudc, o Pu.pn. na Bnsíllcn de São Pedro. 

Ao tomar conhecimento da auspiciosa noticln da clclçüo de 
Dom Newton Holanda Gur~cl, o Bispo Diocesano do Crato, Dom 
Vicente Matos, fez divuluar a seguinte e .slgnUicutlvn mensagem: 

"Tenho o pra1.cr de comunicar ao caríssimo clero c no,; 
prczndos diOCl'snnos que o Santo Pndre, o Papn Joiio Pnu4 
lo II se dignou clcp;cr o Reverendíssimo Padre Newton HO· 
lnndn Gurgt!l, ntunl Vlp;ó.rlo da Pnróquln de fiossa sc
nhorn da Pen~a dl• Campo:; Sales, meu bispo auxiliar, 
110b n desil{fl!lÇilO de bispo Ulular dl~ Gunml de Bizaccna. 

A presentA.! notícia, motivo de alc1~rin pnrn toda nossa dia~ 
ce.'ic, t! publlcndn, hojP, dia :w de abril, no "Osservaton· 
Ronmno", órr,1Io nrtdoso dt• dlvulgnçüo da Santa se. 
D.1~11. a!->s~m, S. S:mtldndt• bt!nevoln nquiest:l'nt:ia it 1~xposi· 
c.;uo t' supllea qut• por mim llw foi frita, dl' um bispo 
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auxiliar, em vista r1os trabalhos sempre crescentes dt!stn 
vasta diocese do Crato. 

F:";pt~ro que toda nossa diocese saberá agradecer comii{O 
ao bom Deus esta lncstlmó.vcl ajuda, oferecida às minhas 
llmilaçõcs c fra~tilldndc, elevando ao Pai nossos corações 
agradecido:-;, no tempo cm que fazemos ferventes súplicas 
pelo Santo Padre, pelo Colégio universal dos bispos, pelo 
bispo diocesano, por seu bispo auxlllnr pelo caríssimo ele· 
ro c por todol"l os tléls desta diocese d~ Crato. 
Neste sentido, lembro que a partir desta data, no Cãnon 
da Sant<l. Missa, onde se reza pelo bispo diocC!lo.no, acres· 
ccntc-se: "c seu bispo nuxlllar". 

Comunico, outrossim, que por vontade do Santo Padre o 
Reverendíssimo Monsenhor Newton Holanda Gurgel sérá 
ordenado bispo, cm Roma, juntamente com multas outros 
Ex.0 ' Srs:. Bispos eleitos, que das mais diversas partes do 
mundo vao à Roma, para essa solene ordenação que será 
presidida por S. S. Joiio Paulo II, n 27 de maio próximo. 
A data do retomo do nosso bispo auxiliar para exercer en
tre nós suas !unções, será anunciada cm ~u devido tempo. 
Com afeto pastoral, concedo a todos nesta oportunidade 
minha bénção episcopal. ' ' 

Crato, 28 de abril de 1970. - Vicente de Araújo Ma.t.os, 
Bispo de Crato." 

Sr. Presidente: 
Ao registrar a eleição do novo bispo auxiliar da Diocese do 

Crato, Dom Newton Holanda Gurgel, desejo congratular-me com 
a comunidade cristã da região do Carlrl pelo expressivo aconte
cimento, ao mesmo tempo em Que auguro a Sua Ex.a. Rcverendissl· 
ma um santo c benfazejo pastoreio de almas. 

Era o que Unha que dizer. (Multo bem.l 

O SR. !'RESIDENTE <Gabriel Hermes) Concedo a pala-
vra no nobre Senador Henrique Santillo, 

O SR. IIENRIQUE SANTILLO <MDB - GO. Pronuncia o se
guinte discurso,) - Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

Fundou~se, em Golânla, no dia 13 do mês em curso, o Institu
to Goin.no de Estudos Afro-Brasileiros, tendo como Presidente de 
Honra o insigne jornalista Jaime Câmara, com o objetivo princi
pal de promover n elevação sócio-cultural do negro, no Estado de 
Golas. 

Congratulo-me com o evento e sinto-o, sobretudo, como nd· 
verténclo. às estruturas sócto-econõmlcas do momento atunl bra
sileiro. Seria ocioso, talvez, a.tirmnr que o.os 13 de mala deste o.no 
reservou-se multo mais o sentido desta. adverténcla de implica
ções politicas, sociais, econômleas, éticas c culturais, que propria
mente uma comemoração do 91.0 nnlversárlo da Lei Aurea. 

Aí, também, tanto qunnto nos movimentos grevistas dos ns
salarlndos, e na agilização de outros segmentos da sociedade brn· 
~!letra, está havendo um maravllhoso salto qualitativo de verti· 
eaUdade social de baixo para cima . .S a tomada de consclêncln 
prorunda c amadurecida da problemática brasllclra cm todas os 
níveis, a que se retere magistralmente o pensador católica Alceu 
de Amoroso Lima, 

Neste 13 de mato, o !undador c dtrctor do Tcntro Experimen
tal do Negro, Abdias Nascimento, talou sobre a Ideologia da bran
cura nos seguintes termos: 

":6: certo que os negros não sofrem, atualmente, qualquer 
tipo de agressão tisica ou legal, Mas quer dizer Isso Inte
gração ctetlva? Há cutcmismo de um Ideal secreto, um 
desejo subjacente, em nossas camadas !iUperlores, de bran· 
qultlcnr o nosso p:lvo". 

Mnis adiante colocou: 
"dai a manutenção da politlcn do neJ;TO em seu lug-ar, 
com trnnqulas cm certas áreas como o snmbn e o tutebol". 

O jornnll.stn e escritor Brnsigôls Feliclo, cm ''0 Popular", es
-creveu: 

"Decorridos 90 anos do gesto libertária c romântico da 
PrinccsiL Isabel, que emancipou dn cscrnvldflo Oli Clicravos 
negros do Brasil, ainda se duvida sobre se esta libertação 
exllile dt~ rato, c nüo apenas de direito. Multo embora se
ja multo dlvulgndn n teoria da cordlnlldnde do homem 
lmtsllclro que, na oplnli\o geral, é Incapaz de cometer ato 
dl~ vlalt>ncin c dlscrtmlnaçflo contra seus lrmflDs. qunlquer 
que sejn seu cn•c!o politico, sun cor ou raça, n rcnlldnde 
mostra cores bem dlterentc.s". 

Martlniuno Silva, c.studiOiiO da problcmútlca do negro e autor 
1h~ "Sombra da/i Quilombo:-;", tnmbCm cllz que cstnmos comemo
l'D.ndo ncstt~ 13 de mnlu 01 unos cm qm• os negros tlcamm legal-

men_tc livres na comunidade bras1lclra, quer dizer, diante de uma 
ticçuo legal, o negro conseguiu libertar-se na Brasil, sem contudo 
ninda possuir meios para aUmentar-se, vestir-se, sem saber para 
onde Ir, sem condições psicológicas ou técnicas para ~ntrentnr o 
novo st.a.tus. 

Para a escritor golano, tal mesmo vexatório e até doloroso 
o processo de adaptação do negro à nova condição de homem 11-
vre. 

Seria ocioso Insistir nas causas econômlcas que obrigaram não 
mais tosse retardada a substituição do trabalho servil do negro 
nas propriedades rurais pelo do colono estrangeiro assalariado 
face à disparidade de manutenção do trabalho escravo e as salá~ 
rios sem mais compromissos ao colono. 

Reterl-las é necessário, bem como estabelecer que a Uberta
ção destes brasileiros não se deve simplesmente à benignidade da 
vontade Imperial, mas o corolário de uma luta de trés séculos dos 
próprios escravas, com tortisslmas ressonâncias no Parlamento e 
noB meios sócio-culturais de então, 

Toda a legislação do p~riodo Imperial, na segunda m-etade do 
"Século passado, deveu-se a esta luta tenaz. 

Desde o Inicio, caracterizou-se o despreparo social e eco!'lô
mlco do escravo negro para assumir seu papel de cidadão Uvre 
na sociedade. O estigma da pobreza marcou-o neste último sécu!o 
de vida nacional. 

Certo que, com _multo mais facllldadc que em outras naçõe:s, 
tez-se a mlsclgenaçao, ela mesma capaz de enJraquecé-Io como 
etnia e também mais uma causa a mantê-lo na pobreza e na 
aceitação pacifica de sua miséria. 

Esse sta.tus social corno que arrefeceu paulatinamente no ne
gro, o vigor sempre demonstrado em sua desesperada e homérica 
luta e seu acendrado amor à liberdade e à paridade social na:; 
sucessivas rebeliões que registra a História brasileira donde e'mer
ge a tlgura mlstica de Zambi, iendlirto líder do Qullombo dOB Pal
mares, Ê Interessante notar a qua.sc taltn de atenção que se d:â 
olicinlmente, no Bras!!, a este episódio histórico, pleno de s!gnlfl
cado na luta pela llberdade: o alagoano Zambl conseguiu man
ter por cerca de vinte anos a Contederação de Palmares contra 
toda o poder escravnglsta de então. ' 

Não mudou multo a situação do negro nestes 91 anos de li
bertação, social e economicamente marginalizado, Integrado na 
massa trabalhadora brasileira, também na mesmn. situação. Todo 
o preconceito existente ainda, apesar da Lei Atanso Arinas fun
damenta-se cm motivações sociais arraigadas nas classes 'domi
nantes. Esta mesma classe que apresenta vislumbres de pcrplcxi· 
dadc quando é obrigada a ver o líder operã.rlo Lula em seus vi
deos, talando dOs direitos dos trn.balhadores. Admlrn.-se de que 
possa haver um operária tão consciente e desembaraçado! Esta 
mesma classe dominante que se tunclamentn em preconceitos é 
apriorismos destinados a justificar c a racionalizar seu domínio. 

A verdade é 9ue são sérios os ccrccnmentos que se of~rccem 
nos negros e aos mdios na sociedade brasileira, cons;derados qua
se sempre cidadãos de segunda classe. Mais Importante que isso 
no entanto, é _a tomada de cor_:sciência desta problemática, capa~ 
de gerar soluçoes pela Intecraçao de fato das populações margina
lizadas aos resultados do desenvolvimento nacional. 

Massas humanas empobrecidas, sobrevivendo com misero sa
lário m!nimo, dcst;utrlda c doente, envelhec!da precocemente, cuja 
asplraçao malar e por justiça c particlpaçno política efetlvn. 

Cr_!!IO, cont~do, Sr. Presidente e Srs. Senadores, que essa ln· 
tcgr~çno neccssarla haverá de operar-se pela compreensão da tm
portnncta de considerarmos brancos, negros ou indlos frações do 
todo nacional, ansioso por libertação socinl c econômtcn na busca 
da lgunldadc pela construção de uma socieqade Uvre c' plurallsto. 
cm que se taçn da trabalho c do trabalhador o ma.tor dos objc
tlvos nnclonals. 

Por isso tudo, registro minhas congratulações à iniciativa 
de meus cocstaduanos de erigirem, em detesn. dos humildes, o 
Instituto Galano de Estudos Atro-brnsllclras. 

Era o L!UC tinha a dizer, Sr. Presidente, (Multo bcrn,l 
O SR. l'RESIOENTE <Gnbriel Hermes) - Concedo a palavra 

ao nobre Senador Jalson Barreto. 
O SR. JAISON RARRI,TO (MDB - SC. Pronuncia o seguinte 

discurso.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores: 
Nf1o acreditamo~ no equuc~onnmento c conseqüente solução 

dos problemas snnltnrlos do Pnls sem a lntcgraçiio hospital-uni· 
ver!ildnde, no pln_no dn polltlc-n san~túrln nnclonnl, c, no terreno 
prn~mútlco, se nno houver lntegrnçao de recursos tcdernls esta
duais e municipal/i, com n Prcvlclêncln. Social Inserindo-se Plenn~ 
mente, no contexto da. :múdc pública. ' 

Mn.'i nf10 nos traz il. tribuna, neste Jnstnntc, umn nbordup;cm 
desses temas cm sun complctnd1~. tanto mnls quanto n vn..'itldii.o 
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das lmpllcaçõc:i QlW ele acarreta dclinflnrtu. todo o tempo de um 
grande expediente, para lilmples esboço daquelas conotações mai.'i 
tlap;rantcli c dali reh~clono.mcnto.~ neces.'iàrloli entre :mUde pública, 
medicina prevldcnclitrln, e.stntlzação do scguro~saúdc, dcsempe· 
n~o do IN~MPS, autonomia do FUNRURAL, atull.çtio do Minl.s~ 
teria da Sauctc no combate b..s cndemln.s c, rtnalmcntc, o problema 
dos rccu~,;so:; nacionais disponíveis pnrn que possamos atlnp;lr 
esse que deve ser um objctlvo naclonnl.pcnnnncntc: n hlgldcz de 
povo brn.sllcJro. 

Contc~tnmo~nos, nesta oportunidade, Sr. Presidente, em ten
tar ~mn rnplda abordagem de um dos aspectos do tema da Inte
grnçao HaspltalwUnlversldnde, n propósito da luta que vem sendo 
l'Orajos~ e entusiasticamente sustentada pelos unlversltó.rlos de 
Florlnnopalis, Inscritos na área de snüde da Universidade Federo.! 
de Santa Catarina, no sentido da continuação das obras do Hos~ 
pita! Unlver:;ltó.rlo. 

N·a dl.a 7 do corrente, os membros da Comtssõ.o Pró-Hospltn.l 
Univcrsitnrio. do Dtretório Académico do Centro BJomédJco reu
nlram~sc, ~urantc mais de uma hora, com o Reitor Gaspar Erich 
Stcmmer, a cata de Informações complementares sobre o assunto. 
tendo ouvido, de Sua Magnificência, que o Governo Federal devt 
s~r alertado. no sentida de que "mais Importante do que a Infla~ 
çao é a saudc da povo". Tal entendimento não Implica, no en
tanto, c:,m .Ignorar que a problema do Hospital Unlversltàrio da 
U~SC naa e somente do Governo da União, mas, principalmente, da 
proprla comunidade eatarlnensc. 

Ouviram os estudantes, do seu Reitor, a seguinte a.rlrmação: 

"Alguém tem que dizer ao Ministro Slmonsen que o Hos
pital Unlversltó.rio é a coisa mais importante do mundo.'' 

Salientando que o MEC dispõe de apenas quarenta mUhõe:: 
de cruzeiros, neste exercício, para atender a trinta e uma. uni· 
versldades federais, advertiu Que, •·nos últimos 15 anos, nenhum 
leito hospitalar to! acrescido na Capital c, no entanto, o númerc 
de ha.blto.ntes, neste tempo. praticamente dobrou". 

Isso signi!lca que Florinnópolls dispõe, hoJe, de metade da> 
recursos hospitalares que possuia h:'!. quinze anos. 

Procurando descobrir um melo de "chegar nos cofres go~ 
vernnmentals', sugeriu o Reitor Stemmer: 

"Saímos de um Governo técnico e entramos num taverna 
politico e, agora, quem grita mais recebe o que reivindica. 
Portanto, a solução é unir forças e partir para a pressão. 
Mas o Governo do Estado deve ajudar com recursos da Se~ 
cretarla.. da Saúde, que tal beneficiada· com um empréstl~ 
de quinhentas milhões de cruzeiros da Alemanha, na cons
trução da Hospital Unlversltá.rlo." 

Numa Carta Aberta, distribuída à população, os estudante~ 
advertem: 

''Hó. quatorze anos em construção c atualmcnte quase con~ 
cluida, o Hospital Unlversltã.rlo sofre ameaça de parall· 
saçâo, devida tL não liberação de verbas por parte do Go
\ferno Federal. Nós, estudantes da área de saúde, junta· 
mente com a Associação dos Médicos Residentes, Câmara 
das Vereadores, Assembléia Legislativa c Reitoria da 
UFSC, estamos nas mobilizando na sentido da não pnra
lisaçüo das obras do Hospital Unlvcrsitó.rla. 
A campanha visa principalmente ao seu bem-estar. Par· 
tanto, é de vital Importância o seu apoio c a sua pnrtl
ctpação." 

Além da solidariedade dús vereadores e deputados estaduais, a 
Associação de Hospitais do Estado de Santa Catarina resolveu 
apoiar, lrrestrltamentc, a reitoria da UFSC, tomando a sua ban· 
deJra relvJndJcatórJa como de toda u comunidade ca.tnrlnense. 

Queremos, desta alta tribuna, manifestar aos estudantes dn 
área de saúde da Universidade Federal de Santa Catarina o nossc 
upolo, na segurança de que, sem hospltnls convenientemente apa~ 
relhndo, núo hà ertcléncla do ensino médico c, conseqüentemente 
não se torna po:;sivcl, nem a médio praza, n solução do problema 
sunltó.rlo braslleiro. tão grave como o da própria educação. 

Jt preciso concentrar recursos, dns três esferas admlnlstratl
vn.~. ncssn obra, não se fazendo com a FAS, que dispersa meios 
materiais precioso:;, Inclusive cm hospltnJs que nüa atendem iJ 
superior rtnnlldadc Integradora que !)C empresta u. um Hospital 
Unlver:;ltUrlo. · 

Esperamos, Sr. Prc:lldcnte, que o Ministério dl~ Saúde possa 
mover c comover o Ministro Slmonscn e o Mlnl.stro Rlschblctcr, 
obtendo a solidurledudc do Ministro da Ed ucaçü.o, u tlm de qul' 
&l' ultime, com n nece:;:;àrlu. urgCncla, a conl:itru(i!la da Hospital 
Unlversltó.rlo em l"lorlnnópoUs, parn maior etlcléncla do ensino 
na Universidade F'l~deral ele Stmta Cntnrlna, tüo desejosa de um· 
pilar o lie\1 ntcndlmcnto na rirca mt\dlcn. 

Em o que tínhamos tl dlzt~r. j Multo bem. 

O Sll. J•IU·:SJDI+;NTE jGabrlel Hermes, Concedo a palavr:1 
:10 nobre Senador Nel:;on Carneiro. 

O Slt, NELSON Ci\I!Nlmto IMDB - RJ. Pronuncia o ,.,. 
,;ulnte dlscurso.J - Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

Nn próxima tcrçn~felrn, o Congresso Nacional, à:; 18 hora~ 
c mela, lril. examinar Proposta de Emenda Con.stltuclonal n.11 26 
de 1978, de nossa uutorln, com parecer fnvor:i.vcl do eminente Re
latar, Senador Lomanto JUntar jARENA - BAJ, c aprovado por 
unanimidade pela _Comls.'iào Especial, que pcrmllf! nos rarmacüu
tlcos e nos clrurglaes denU:;tas acumularem até dois empregaR no 
serviço pUblico. 

Antiga nsplrnçúo dessas categorias protls:;lonals, que reivin
dicam o mcs~o tratamento dado a outras, como por exemplo o~ 
médicos, e vcem _na votação dcssn Emenda Consttluctonal, espe
rançosos, n soluçao que perseguem há multo anos. 

Todos conhecemos a carrclo.ção dessn.s protlssões c sabemos 
que ns Jornadas de trabalho, pela própria natureza do serv!Go, não 
pode ser Igual aos demais assalariados, nada justificando, portan~ 
to, que sejam Impedidos de acumular dois cargas privativas dC' 
suas protlssõcs. 

Ao alentar aos Ilustres pares no Congresso Nacional para o 
~xame desta matéria, desejamos manifestar a certeza. de que o~ 
Cangres~dstns de ambos os partidos niio deixarão de dar seu ln~ 
tegral apoio n essa justa rcivlndlcaçõ.o, aprovando a Emenda, num 
reconhecimento de justiça. 

Era o que tinha a dizer. 1Multo bem.J 
O SR. PRESIDENTE !Ga.<tão ~lüller) - Sobre a mesa indi· 

cação que seró. Ilda pelo Sr. l.OwSccretário. 
t lida a seguinte 

INDICi\ÇAO N.'' •1, DE 1979 
Solicita estudo da Comissão de Consttiuição e JIL'\tlça 

do Senado Federal, sobre fato que indica. 
Sugerimos o estudo da douta Comissão de Constituição c Jus

tiça do. Senado Federal, visando ao esclarecimento da matéria, re
lativo a seguinte proposição: 

"Se os 2\.tos Complementares, editadas com base nos Atos 
Institucionais que não contrariem u Constituição Federal. 
nos termos da que preceitua o art, 3,0 da Emenda Con.s· 
tituctonal n,o 11, de 1.0 de janeiro de 1979, poderão ser 
objeto de derrogação ou abwrogação mediante leis Ordin:i
rias ou Leis Complementares.'' 

Justificação 
Os Atas Institucionais lnstttuiam a competência do Prcsi· 

dente da Repúbll~a., para a edição de Atas Complementares, oblc
tlvando a cxecuçaa de sua preceituação. 

Com essa tessltura juridica, os Ates Complementares assumi· 
rnm, na_ esfera. da hierarquia. dn.s leis, a posição correspondente à 
legfslaçao ordinária .ou complementar. 

Restou evidente, pois, à vista da orientação ndotndn pelo nove 
mandamento do nrt. 3.0 da Emenda Constitucional n.o 11 de 1.0 

tic Janeiro de 1979, a lntnnglbllldadc dos Atas ComplemCntares 
que, embora cm conntto com preceituações legais ordinárias, não 
afrontaram disposições da Lei Malar. 

Ocorre, no entanto, que repugna nos principias do Direito n 
perpetuidade ou Imutabilidade ~as lnstltulçõcs jurídicas, as quais 
devem acompanhar as progressocs da meta social, onde de:;envol~ 
vem a sua doutrina. 

Assim, revogada a competência para a edição de A tas Com~ 
plementar~s. os Instrumentos remanescentes, que não contru.rlem a 
Const!tutçuo Federal, terão que sct, de algum modo, abJcto de der· 
rogaçuo ou nbwrognçúo, mediante procedimentos legislativos de 
igual posição ou de hiernrquln superior. 

Parcce-nol:i as:;lm que, senão pelas leis ordlnúrlns, certamí!nle 
pelu.s le_is complementares, poderiam ser atingidos os ob,letlvos de 
reposlçao do cqulllbrlo do unlver:;o juridlco, reconhectrla a vcr
dndclr_n hierarquia dos Atas Complemcntare:;, para efeito de re
vognçoes ou derrogações por Instrumento próprio. 

A vista do exposto, e objetlvando o e:;clnrecinwnto de um rato 
juridlca da malar lmportàncln para as no~sns lnstltult:clt~s jurídl· 
c~:;, é que submetemos, nos termos regimental:;, a prc:;cntc Indica~ 
<:UO ao judiciosa exame da douta ComJ:;süo de Constituição l' Jus· 
tlça desta Casa. 

Snln' das Se:;õe:;, 17 de mala dl' Hl70. - llumhcrlo l.m:cnu. 
LEGISLAÇAO C/T,WA 

EMENDA CONSTITUCIONAL N." li 

Altera di:;uoslllvos dtl Cnustitulc;àn Ft:dt!rtll. 

Arl .. 3.U Süo reVOI{tLdOs O!'i Ato.'i 11Jstltuc1on!Ll:> e Complt~uwn
tare:-;, no C]lW canlrnrlnrctn a Con:;tltulçúo F'Nlt•ral. n~~.·;aJvndn.-; o:-> 
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efeitos dos utos pratlcndos com bas1~ nt!lcs. o~ quols estão excluido:
dt• upreclncüo judicial. 

A Comis.~üo de CoTu;tituiçüo e Jw;tiça. 

O sn .. t•Ju~.SIDF.NTt; •Gastão Müllerl - A Indicação que vem 
de :wr lida scru publicada c remetida à. comissão competente. 

Sobre n mesa, requerimentos que serão lidos pelo Sr. 1.11-Sr
crPtllrlo. 

Seio lido.~ os sC{IItlntcs 

IIEQUERIMENTO N." 150, DE 1979 

Nos termo~ do art. 280 do Regimento Interno, requeiro a re
tlraJa, cm caratcr derlnltlvo, do Projeto de Lei do Senado n.0 104, 
de 1!17!1, de minha autoria, que altera. o § t.o do art. 22 da Lei 
n:11 4 ·;lO, de 15 de julho de Hl65, permitindo a organização parti· 
daria 11o Distrito Federal. 

R:1
1 

1 das Sessões, 17 de maio de 1979. - Amarai Furlan. 

IIEQUERJ~lENTO N." 151, DE 1979 

N' termos do art. 280 do Regimento Interno, requeiro a rc· 
tirada. em caráter dctinltivo, do Projeto de Lei do Senado n.o 20, 
de Hl7fl. de minha autoria, que dispõe sobre a Politlcn Nacional 
d~ M1•l· .~mblentc, seus fins c mecanismos de formulação e aplica· 
çao, t· Ua outras providência.s. 

Sala das Sessões, 17 de maio de 1979. - Milton Cabral. 

o SR. PRESIDENTE !Gastão Müllcrl -Os requerimentos lidos 
::ierão publicados e Incluídos na Ordem do Dia, nos termos do dis· 
posto no art. 279, II, c, n.0 12, da Regimento Interno. 

COMPARECEM MAIS OS SRS. SENADORES: 

Evandro Carreira - Raimundo Parente - Aloysio Chaves -
Gabriel Hermes - Jarbas Passarinho - Alexandre Costa - José 
Sarney - Almir Pinto - José Llns - Milton Cabral - AderbaJ 
Jurema - Nilo Coelho - Arnon de Mello - Teotõnlo VIlela -
Lou· !vai Baptista - Jutahy Magalhães - Lomanto Júnior -
Lui: Viana - Amaral Peixoto - Roberto Saturnino - Murtlo 
Bau~tró - Tancredo Neves - Orestes Quércia- Benedito Ferreira 
- Lâzaro Bnrboza - Vicente Vuola - Pedro Pedrossian - Leite 
Chn vcs Paulo Brossard - Pedro Simon. 

O SR. I'RESIDF.NTF. I Gnstão Müller 1 - Estn finda a hora do 
Expedlentt•. 

PUSlia-st• à 
ORDt:I\1 DO DIA 

Item I: 

Votação, em turno único, do Requerimento n.O 140, de 1979. 
do Senador Orestes Quércia, solicitando o desarqulvnmcnto 
c!11 Projeto de Lei do Senado n.0 189, de 1975, de sua autoria, 
que acrescenta dispositivo ao art. 8.0 da Lei n.0 5.107, de 
!:t de setembro de 1966 •I Fundo de Garantia do Tempo de 
S<'l'VÍÇOl. 

Em votação o requerimento. 

Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer sen
tadas. tPausa.1 

Aprovado. 

Aprovado o Requerimento, o Projeto de Lei do Senado n.O 
!89/75 valtarli a tramitar normalmente, juntamente com os de 
n.•m 128174: 89, 164, 197, 198 c 226175: 15, 47, 79, 200, 251, 290, 291 c 
305;76; t• '1./77, cm face da tramitação conjunta. Ficam, em canse· 
qiiCncla, prejudicadas os Requerimentos n.Od 141 c 144, de 1979, 
do Senndor Orestes Querela, de desarqulvamento dos Projetas de 
Lei elo Senado n.011 197 c 198, de 1975. 

O Sll. PIIESIDENTE !Gastão MüllcrJ - Item '2: 

Dlscus:iõ.o cm turno suplementar, do Substitutivo do Se· 
nado no Projeto de Lei dn Cã.marn n.0 109, de !978 1 n.O 
1 . 064/76, nn Cnsn de origem l, n.lternndo a redaçõ.o das 
arts. 126 e 127 do Decreto-lei n.0 200, de 25 de fevereiro de 
1067. que "dispõe sobre n Orgn.nlznçõ.o da Administração 
F'edt~ral, estabelece diret.rlzes pnra n Reforma Admlnlstra
tlvn, c dó. outrns providências", tendo 
PARECER, sob n.U 148, de 1070, da Comissão: 
- de Rt.-tlaçíío, oferecendo a redução do vencido. 

Em d!scu.s..'iüo o subsUtutlvo, cm turno suplementar. 
Tem a pnlnvrn o nobrt• Senador Dirceu Cardoso. 

() Sll. DISCEU CARDOSO 1 MDB - ES. Pnr!l dlscuUr. Sem 
rt.•vlsflO elo orador. I - Sr. Presidente, Srs. Scnndorcs: 

Na HPmnnn última, quando dn tramitação deste projeto na 
Ordem <lo Dia daquela scssfw. l't'qucrt~mos adiamento da votnçúo 

do projeto que trata dc um assunto de profunda slgnitlcnção pnra 
n vldn ndminlstrntlva deste Pais. Trata-se do projeto que estuda 
ns llcltnções ou ns concorrênciM públiC<L'i cm obras (edera.ls, cntn.· 
dunls e municipais, ate das autarquias c empresas concessionária.'! 
de serviço público. 

O Senado Federal Iria votar, naquela oportunidade, um projeto 
de licitação, Sr. Presidente, que perfilhava os mesmos desvãos, 0:5 
mesmos erros da legislação vigente. Temos lutado aqui no Senado 
Federal para tamponar as desvüos da nossa legislação, porque, 
atraves deles, os governos desonestos, quer sejam federais, quer 
sejam estaduais, quer sejam municipais, as governos desonestos 
se servem deles para, evitando a concorrência pública, darem Obl11.S 
a seus apaniguados c seus a!ilhados sem n liclt.ação. 

Nós mesmos criamos a Comissão Partamentar de Inquérito do 
Acordo Nuclear Brasil-Alemanha que, exaustivamente, até à., 
horas tardias da noite, ouvindo personalidades ilustres da direção 
de Furnas, da ELETROBRAS c de empresa.s Interessadas no as· 
sunto c até o ex-Ministra Shlgen.kl Ueki, em que, através desses 
depoimentos apanhados na Comissão, verificamos que ns grandes 
obras das centrais clétrlcns de Angra dos Reis, das três centraJs 
que a compõem: Angra I; AngTa U; Angra. Ill, duas delas- Angra 
II c III foram adjudicadas a uma firma, sem concorrência públlcn 
e envolvem Interesses do País de bilhões de dólares. 

Pois bem, Sr. Presidente, exaustivamente, até às horas t:l.rcUas 
da noite, ouvindo essas tiguras, n Comissão Parlamentar de In
Quérito comprovou e apurou o favorecimento em que o ex-Ministro 
Shigcakl Ueki, das Minas e Energia, adj ud1cou a construção de 
Angra II a mesma f1rma. que construíra Angra I, sem concorrência 
pública. 

Sr. Presidente, concedeu o privUegto da !lrma não disputar 
com firmas congéneres a construção de uma obra que vai projetar 
a Brasil na era nuclear, mas de um vulto que não permitia que 
o Sr. Ministro ShJgea.kl Ueki dispensasse a concorrência. Pois betn, 
Sr. Presidente, isto é um caso, como o caso da construção do com
plexo de Angra, Angra I, II, III, como o caso de Angra, Sr. Presi· 
dente, centenas de obras: ITAIPU, que visitaremos depois de ama
nhã, também teve, em rcla.çã.o à. concorrência públlca., o desaten
dlmento a lei. Então, a obra rol repartida por várias empresas 
brasileiras que concorreram ãqueln llcltaçã.o. Mas outr:lS obras 
têm sido telta.s, Sr. Presidente, no País, sem licitação púbUcn, na 
órbita federal, nos Estados. E, qua.ndo os infeUzes Estados de nosso 
Pais têm a desgraça de ter, na chefia do seu Governo, homens que 
não têm o espirita público e não têm. na Usura administrativa, a 
vertical a qual eles devem se cingir, nesses casos, Sr. Presidente, 
então. são dadas obras vultosas a apaniguados, a. ntllhndos ou a 
correllJ::tonlirlos beneficiados com esses atas. 

Na órbita municipal, mn.is lnreuz do que ns outras, perdida.' 
em quatro mU unidades municipais em nosso País, obras são dadas, 
Sr. Presidente, diariamente, sem a legitimação da concorrência 
Pública, sem que o Governo saiba quem quer construir por preço 
menor e com vantagens maiores para CJ crãrla. O povo brasileira 
deposita o seu dinheiro através do Imposto que lhe é exigido, e a 
dinheiro sagrado do povo, que deve ser bem administrado pelas 
homens que ocupam essas !unções, queima E" deve queimar, nas 
mãos dos governantes desonestos. 

O projeto, Sr. Presidente, devia. receber dn. Casa uma emenda 
que fechasse essa porta, por onde entram os administradores deso
nestos deste Pais. 

Pedi o adiamento da votação do projeto, e trngo hoje, Sr. 
Presidente, uma emenda abrangente, categórica, rígida, áspera, 
que é um ponto final nas compras de material que se fazem sem 
concorrência. lt uma emenda consubstanciada - não vou ler -
em 13 pó.ginas - deveriam ser 15, para. ser mais abrangente. ou 
melhor, deveria ser um único artigo: "De hoje cm diante, o admi
nistrador, no BrasU, deve ter caráter." Bastaria isto: apenas um 
artigo. Como não pode ser um artigo, ela se espn.lhn por 13 pligina:~ 
dntllogratudas, enumerando todos os casos de concorrência pú
blica, a tomada de preços, a. carta-convite, o concurso c o leilão. 
Todos os casos estão previstos num dos artigos da emenda que 
aporemos no projeto ora em trrun1tnção. 

Chnmel a atenc;oão do Senn.do, e do Lider do meu Partido, pa.rn 
a oportunidade que se nos oferece de emendarmos c apresentarmos 
tudo que passar pela nossn. cnbeçn, pelo menos nós da Oposição, 
que tlscnllzamos os ntos do Executivo no Pnis. 

O nosso llustre corrcllgionãrio c companheiro de Bancada, o 
nobre Senador Mauro Bcnevidcs, apresentou um projeto, que regu
lamenta o artl~;a 45 da Canstltulçdo Federal, que procura flsca
llznr os atas do Executivo, mas devido n sun trnm1t11çüo de Comls· 
sflo cm Comissão jó. se perdeu na noite das tempos. 

A minha. emenda, que apresento hoje, vou cobrl\-ln do Senado 
até o tlm do meu mnndnto. Vou cobrfi-ln porquc estou cobr1tndo 
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um comportnmcnto Igual na Comlssõ.o Parlamentar de Inquéiit.o 
oobrc o Acordo Nuclear, onde o Sr. ex-Ministro dns Mlnn.s e F..ncr~ 
gin, Shtcenki Ueki, respondendo n minha interpelação, contessou ... se 
responsável de hnvcr adjudicado à. rtrmn. construtora de Ancrn I 
n. construção de Angra II c Angra UI. 

Houve, portanto, um momento cm que o ex-Ministro confessou. 
comprldnmcnte, todos os seus erros c ·cu1pus, n.sslm como n sua 
rcsponsabUidnde. 

Nõ.o queremos que se cometam ,ta,ls erros no Pais. A emenda 
corrige todos os casos, A Bancada do MDB deve apoiar essa emen
da, porque estamos com n nossa atenção voltada para o cumpli
mento da lei. A Bancada da ARENA apoiará o Governo - daí a 
paralaxe do nosso comportamento, a divercCncin do nosso compor
tamento, a dicotomia dn nossa atunção nesta Casa. Nós lutamos 
pela tlscallznçii.o da lei, pelo cumprimento dn Constituição; n Ban
cada da ARENA apóia os atas govcmnmcntals - os bons c Oli 
maus atas - por dever de pnrtldo que sustenta o Governo. Hns 
deve ouvir o meu apelo n nobre Bancada arenlsta da Cnsa r:<..rn 
que também tenha cm mira, como temos nós do MDB, o cump.l
mcnto, o apoln.mcnto c a. aprovação desta emenda., para que, no 
nosso Pais, não se levante numa Cãmara Municipal do Amnzonns, 
do Mato Grosso, ou do meu Estada, um Vereador pedindo que o 
Sr. Prefeito cumpra a lei c abra concorrência pública para comprar 
uma resmu de papel para o consumo da Prctclturn; ou um Depu~ 
tado estadual das 22 unidades federativas também não se crca, 
na tribuna da Assembléia Legislativa, solicitando no Governador 
que abro. uma concorrência pública para abertura de uma rua, 
pnrn aquisição de uma máquina de terrnplenacem, para compra 
de qurulquer bem de consumo no Estado, sem a Ucltnção, sem o 
anúncio público ou sem a concorrência pública. 

Sr. Presidente, eu disse ao Sr. ex-Ministro Shlgeakl Uekl: 
saiba V. Ex.• que comprar petróleo sem a llcltnçii.o lnternaclonlll. 
comprar petróleo de "A" ao revés de se abrir uma Ucitação ln ter· 
nacional, é uma tmoralidndc. Não estou dizendo somente aqui pe
rante o Senado, eu disse a S. Ex.a, de homem para homem, há lO 
dias atrás, quando ele depôs perante a Comissão Parlamentar de 
Inquérito da Energia Nuclear. Eu assim admito: comprar grandes 
blocos de petróleo, grandes volumes de petróleo do Irã, do Iraque, 
da Llbia, da Venezuela, ou do México, ou seja, de quem for, sem 
uma licitação, é o desatendlmento de um principio moral de ndmi
nlstrnção, porque se deve abrir a concorrcncla internacional a to
das as nações fornecedoras de petróleo, a oportunidade daquela que 
possa fornecer melhor preço c melhores condições. Reputo a com· 
pra do petróleo, como o Brasil faz, uma Imoralidade. E nós, aqui 
de baixo, nós, a plebe suarenta, a plebe que recebe os seus ombros 
o peso dos homens da prateleira de elmo., niio snbemos que nego
ciações são feitas, que vantagens são concedidas; não sabemos que 
vantagens são obtidas para lntermcdlnçii.o dessa operação. 

Portanto, Sr. Presidente, se reputamos uma lmorlllldnde o 
venda. ou compra de petróleo entre as várias nações da terra, sem 
llcltnçiio, também reputamos, o Prefeito oomprar um lapls ou um 
maço de papel para escrever a correspondência da Preteltura,.sem 
a llcltnçoo ou anúncio público, reputamos Imoralidade, também. 

A.ssJm, Sr. Presidente, não vou ler a emenda. li: uma emenda 
de correção, e não tem só n minha participação, mas a colabora~ 
çiio de órgãos técnicos de vulto de departamentos tcdern.ts e es
taduais do nosso Pais. Todo. colaboraram, porque o nosso desejo 
era que se fizesse um projeto, através dessa emenda, completo, 
sem desvãos, sem talhas, categórico, rigtdo, áspera, que impe
disse, de hoje para sempre, o avançamento da mão-boba, ou da 
mão desonesta, que manipula o dinheiro do Erário deste Pais, dos 
nossos estados e dos nossos munlctptos. 

Era o que eu tinha a dizer, Sr. Presidente. I Multo bem! 1 

o SR. PRESIDENTE I Gastão Müllerl - Sobre a mesa, emen
da que vai ser Uda pelo Sr. 1.0 -Secretárlo. 

EMENDA N.• I (de plenórlo) 

I Substitutivo! 

(t; ltda a segutnte.l 

Altera 11 redaçiío dos n.rts. 125 a 132, 134 a 136 e 143 e 
seuii panicrafos, do Decreto-lei n,0 200, de 25 de fevereiro 
de 1967, estabelecendo noi'I1U1S relativa!'! a llcitaçõt.-s, par.1 
compra., obras, serviços e alienações na área da Admlnis· 
traçii.Q Pública. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1.0 Os nrts. 125 a 132, 134 a 136 c 143 c seus po.ró.grnros, 

do Decreto-lei n.O 200, de 25 de fevereiro de Hl67, passam n vigo
rar com o. se~tulnte rcdaçüo: 

"Art. 125. As llcltnçõcs 'para comprn.'l, obrn.'l, serviços e 
t\llenuções, na úr~n da Admlnh>trnçlio Federal, pltssnm 
u ser regidas pelas normus 1~ernis consubstnnclo.dan neste 

titulo c dlspaslçócs complcrnentnrcs, aproVIldas por Ot~~ 
creto do Poder Executivo. 

§ J.O As normas legais c regulamentares, a que :-c rcfe~ 
rem este nrtl~o, scriío nplicó.vcls às u.uta.rqulns. cmpresa..'i 
públicas, :mclcdadcs de economia mista c rundnçõcs rrlu~ 
das pelo poder público, assim coma às subsldiO.rlas 1! aos 
serviços sociais autónomos, ressalvadas ns exceções N:tn
bclecldns no Decreto Rcgulamentador, conforme as pc
cuUnrl<!adcs de cadn. umn dessas entidades. 

§ 2.11 Apllcam-sc as normas gerais sabre Ucltaçflo. ln~ 
cluslvc, na utilização de recursos públicos, a qualquer ti~ 
tulo, por entidades pnrticulnres, excetuados os casos prt'
vlstos no regulamento, a que se refere este artigo, 

Art. 126. As compras, obras, serviços l! alienações cre
tuur-se-ão com estrita observância do principio licltntó~ 
rio, resguardada a Usura da operação. 

§ l.u A licitação somente poderâ ser dlspcn:mdn nos ca
sas pr~vlsto:.; em norma legal expressa. 

§ 2.0 A autoridade que dlspensnr n Ucitaçâo dí!vcrá, sem
pre, fundamentar o ato respectivo, justificando-o devi
damente. 

§ 3.0 Po<!cr-sc-á dispensar a licitação: 
a.l a juizo do Presidente da RepúbUcn, nos casos reJa
clonados com o estado de guerra, grave perturbação d(' 
ordem, calamidade pública ou, ainda, quando a sua rea~ 
llzação puder comprometer a segurança nacional: 

h 1 quando não acudirem Ucltuntes à anteriormente rcn~ 
Uznda, desde que ela não possa ser rcpl!tida c, mcflmo 
n.'lsim, mantidas todas ns condições prec.stabelccldns, in
clmilve as preços básicos, que devem ser rixados no Sl!
cundo edital; 

c 1 na aquisição Imprescindível de materiais, equipamen
tos c gêneros, que só possam ser fornecidas por produtor 
exclu.'ilvo, comprovadamente, devendo rtcar Justificada a 
JnexlstCncla de similares: 

dJ na contratação ou adjudicação de serviços Inéditos e 
incomuns, para os quais seja lmpo.'isível a realização do 
prcel'<!lmento Ucitatórlo c só puderem ser realizados par 
proflsslonn.ts ou empresas que possuam singular condição 
c cspecitlcu habilltação, para o respectivo desempenho, 
lnsusccptivel de ser realizável por outrem. comprovada~ 
mente: 
el na aquisição de obrn.o; de artl• c de objetos históricos, 
quando só este bem raro puder satl:ifazer iL ncces51dndc 
a. ser atendida c não houver possiblhdade d<~ satisfn1.C-la 
com similar: 

fi n!l.s transações que envolvam, cxcluslvamcnt<~. órgãos 
da Admlnlstraçüa Dlreta c Autarquia..~. assim como na
qunlali cujo objcto seja compra, obra, prcst.nção de ser
viço ou alienação, que somente possa. ser realizada com 
empmsas públicas, sociedades de economia mista, fun~ 
dações criadas pelo poder público, serviços sociais o.utõ
nomos ou conces.ilonó.rlas de serviço pUbUco, em razão 
do.s suas ativldades privativas c quando não for passi~ 
vcl a livre competição: 

r: 1 na aquisição ou arrendamento de Imóvel, para nU v!~ 
dade relacionada com o funcionamento dlreta de um ser~ 
viço público, quando só ele reunir as condições necessli~ 
rius c não ror passivei fazer uma .'iclcção, dentre aque
les de caro.ctcristlcas sa.tlsfntórlns; 

b) nos casos de emergência, lmprcvlsivel, earactcrlzndn 
pela urgência no atendimento da situação, crltlen ou 
perigosa, que possa ocasionar crise, grave prcjuizo ou 
comprometer a segurança de pcssoll..'i, obras, bens ou equi
pamentos, se não vier o. ser elidida, de imediato, c o tem~ 
po do procedimento Ucltatório seJa um gravame, para 
os riscos de perigo.., ou danos, hipóteses cm que a esco
lha deverá recair, preferenCialmente, cm quem haja sido 
vencedor ou partlelpo.ntc de procedimento llcltntórlo an
terior, ainda que cm outra órgão da mesma AdmlnlsLra
ção: 

il nos casos de compras c serviços de pequeno vulto, en
tendidos como tuls os de custo total Interior a 5 vcZl'S o 
maior valor de retcrimcln vigente no Pais, assim como 
nós de obras, cuja lmportlmcla seju menor que 50 vezes 
aquele mc.~mo valor. 
§ ·1.11 O ato que dispensar a Ucltuçi10, nu !arma JJrevls~ 
ta pclns ulincas "b" a "i" do part'lJ:rtlfo nntt•rlor, clc•vcrll 
ser tmcdlat.nmentc objcto de jusUflcnçflo b. autoridade 
competente pnru o pronunciamento lt que ue I'Cft~l'e o rlrt 
112 c~ :;eu ~ 1.'\ deste Dccrl't.o-h~l. n Qlltt) jul1~arú do aecrtl~ 
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da medida, homologando-a ou determinando as providên
cias cabíveis, Inclusive apuração de rc.sponsabllldadc.s. 

~ 5." A dispensa, nu aquisição ou contratação prevista 
nns nlineas "c" a "g" do pnró.graro terceiro deste artigo. 
ouvidos os se tores tCcnicos c j uridico, deve ró. ser prece
dida de parecer ou laudo, sobre n necessidade, convcnl
êncln c oportunidade da operação em causa. 

~ ô.U Sempre que razões técnicas ou de conveniCncln ad
ministrativa ju:;tlficarcm O frncionnmL•nto OU pnrceJa• 
mento de compras, obra.'> ou r,crvlços a executar durante 
u ano, ~erá realizado o procedimento llcltatórlo previsto 
para n sua totalidade. 

Art. 127 Sii.o modalldudmi de llt:ltnçõo: 

l -- a concorrCncla pública 

ll - a tomada de preços 

III - a carta convite 

IV - o concurso 

V- o leilão 

~ l.U Concorrencla pública e a modalidade de licitação 
a que deve recorrer a Admlnlstrnção nos casos de com
pras, obras ou serviços de grande vulto ou complexidadl·. 
em que se admite a participação de qualquer licltantt·. 
mediante a convocação da malar amplitude. 

~ 2.0 Nas concorrências públlcn.<; haverá, obrigatorla· 
mente, uma !ase inicial de habilitação, preltminar, desti~ 
nada a comprovar a plena qualificação dos Ucltnntes. 

~ 3.u Tomada. de preços é a modalidade de licitação, dl· 
preferência dentre os Interessados previamente registra
dos, observada a necessâ.rla habilitação. 

~ 4.11 g facultada a rase de prê-habllltação, nas concor
rências públicas c tomadas de preços, para aferir das con
dições c qualidn.dc, de acordo com o previsto no respcctlvc. 
edital. 

~ 5.U Convite ê a modalidade de licitação entre Interessa
dos no ramo pertinente no objeto da licitação. em númcrc. 
minlmo de trCs. escolhidos pela unidade administrativa 
re~istrndos ou não, e convocados por escrito. com antece
dência mínima de 3 1 três 1 dias úteis. 

~ 6.0 Quando se tratar de compra ou serviço. caberá rcu~ 
llzar: 
I -- concorrência pública. se o seu vulto t·or JJ,~;ual ou supe
rior a 10.000 vezes o malar valor de retcrêncta vl~ente nc. 
Pai:-; c Lei n.0 G. 205, de 2n de abril de 1075 •. 

Il -·- tomada de preços, se Inferior O.quelc volume c h:ntnl 
ou superior a 100 vezes o mencionado valor de rderúncia 

III - Carta Convite, se Inferior àquele último limite, ob
servado o disposto na alínea "I" do ~ 3.0 deste artl~o. 

~ 7,0 Quando se tratar de obras ou scrvlço.s de en~enha· 
ria, cn.beró. realizar: 
I - Concorrência Públlcn, se o seu vulto for Igual ou su~ 
perto r n 15.000 vezes o maior valor de referência vigente 
no Pais !Lei n.u 6.205, de 29 de abril de 10751. 

II - Tomada de preços, se Inferior àquele volume c Igual 
ou superior a 500 vezes o mencionado valor de referência: 

DI - Cnrta~convltc, se Inferior àquele Ultimo limite, ob
:~ervado o disposto na nUnca "!". do ~ 3.0 deste artigo. 

§ 8. 0 Nos cnso.'i em que couber Tomada de Preços, Cartn 
Convite ou dispensa, respectivamente, n autoridade ndml
nistratlva poderó. preferir concorrência pública, tomn.dn 
de preços ou carta-convite, sempre que assim julgar con
veniente c mais aco.utclndor dos Interesses públicos. 

~ n.o o concurso e n modnlidnde de llcttnçõ.o, !cito nos 
moldes dns concorrências públicas c tomadas de preços, 
no que couber, para s~lcclonar trnbulhos inteleclunts, em 
que o valor cstó.Uco ou artistico deva também ser conslde~ 
rndo dentre as condições mais vantajosas, nJCm do preço. 
o qu'nt pode ser pré-fixado, por valor tl:xo ou médio, con~ 
rormc o cn.so. 
~ 10: O lellüo é a modnlldnde de llcitnçúo, nos moldr.s da 
eoncorrêncln públlcu a da tomnda de preços, pnra n nllc
naçüo de bcn.'> público.~. mcdlnnt.e prcg:Üo c prderêncln 
pelo melhor pre~·o, Q\ll' deve .sei' fl'it.o por L~·lloe\ro Q(Jcial. 
observadas as normas Je~ail'i pcJ'tlllt!ntes ao dl'Sl!lllpenhn 
dc~ssa atlvldade de al{t'lltl', o qual st•ni \ndlendo, '-'111 cacl~1 
easo. JWln Junta Cnnwrctal local, 
:\1'1. 1~1\. Para a r!'olllzaçiw <11' tomadas (h• pn•c;os, as un1-
dallt·,o.; admlnbtrnll\'as mantt·l'ito l'''i~lo.;t.J'n); t•udao.;1ral" dt· 

habilitação de pe.'iSoas, firma.<;, cmpresn.'i ou entidade.'\, 
periodicamente ntunllzndos c consoantes com as qualifica
ções cspccítlcas estabelecidas, cm função da natureza t' 
vulto dos fornecimentos, das obras, dos serviços ou da.~ 
nllcnac;ões n fazer. 

~ l.U Serão fornecidos certl!lcados de registro ;aos interes
sados Inscritos, gratuitamente. 

~ 2.0 A~ unidades administrativas que, lncldcntalmente 
não disponham de registro cadastral poderão socorrer-sr 
do de outra que o po..;sua. 

~ 3.0 Quando o Ministério ou ór~ão equivalente pas:;ulr 
mais de uma unidade, na mesma locaUdade, será mantido 
um cadastro unificado, para efeito de fornecimento do:
ccrtlflcados. quP habilitem os Interessados il participação 
de l!cltaçõe:-~, com fins comuns, pelo seu ob,leto. 

.~ 1.11 A uni1lcaçüo dos registras cadastrais, referida nc. 
parti~rafo anterior. podl'ri t..1mbém ser ndotada, median~ 
te termo de cooperação técnica, entre unldôldes de órgão~ 
ou entidades diversas, scdindn.'i na. mesma localidade, de 
modo a que o mesmo ccrtltlcado possa habilitar o ln tere:-;~ 
;,ado a participar de licitações diversirtcadns. cujo ob.Jet1vo 
seja da mesma natureza. 

~ 5.0 Para participar da. Carta-convite, dar~se·ó. preferên~ 
ela nos licitantes já cadastrados. 

~ 6,0 Mesmo que não escolhido nem convocado, qualquer 
Interessado poderó. participar de Ucltação, na modalidade 
de Carta Convite. satls!eltns as condições para tanto ne~ 
cess:irlas. 

Art. 129. A publicação das licitações será assebrurada: 

I - no caso de Concorrência Pública, mediante pubUca~ 
ção. em órgão oficial e na imprensa diãrin. com anteCt· 
dêncla mínima de trinta dias úteis, de notícia resumida 
de sua abertura, com Indicação do local em que os inte
ressados poderão obter o edital e todas as tnrormaçôe:-; 
neccssó.rias; 

II - no caso de tomada de preços, median~.e afixação de 
edital, com anteccdéncla mínima de quinze dias úteis, em 
local acessivel aos Interessados e comunicação ás entida
des de classe qut> os representem. 

III - no caso de carta convite. mediante atlxnção, em 
lugar comum. do mesmo edital de convocação enviado nos 
licitantes escolhidos, nos termos do ~ 5.0 do art. 127, ~em 
prejuizo de regular remessa â Associação Comercial local 
ou entidade de classe equivalente. 

Parágrafo único. A Administração dcveró. utilizar outro~ 
meios de informaçüo ao seu Jlcance para maior 'divulga
çilo das licltaçõcs, com o Objetlvo de ampliar a área de 
competição. 

Art. 130. O edital deverá Indicar: 

I - dia, hora c local, para recebimento' e abertura da:-; 
propostas; 

II - quem receberá n.s propostas: 

III - condições dn apresentação de propostas e da parti
cipação na licitação; 

IV - critério de julgamento do.s propostas; 

v - descrição sucinta e precisa da licitação; 

VI - local em que serão prestad(\s Informações e forne
cidas plnntn.c;, Instruções, especificações c outros elemcn. 
tos ncce.s.súrlos no perfeito conhecimento do objeto da 11~ 
cttn.çii.o: 

VII - prazo mó.xlmo para cumprimento do objeta da 11~ 
citação 1dlas úteis, Lei n.o 6.457, de 1.0-11~771; 

VIII - natureza dn garantia, quando exigida. 

~ 1.0 Não poderão ser considerados, na julgamento do.s 
proposta.<;, condlçõc.<; ou situnçõcs omts:~:1.s no edital nem 
as que importen1 limitações ao cnró.ter competitivo ou pre~ 
!crênchts ll favor de determinado llclt.nnte. 

~ 2.n Scró. anulada a llcltnçii.o, quando os preços vence
dores nüo se n.justarem nos vi~cntcs na praça, devendo .'it.:r 
l't·p~tlda com a lndlcaçi\o do:-; rc:->pectlvos limites dr. va
lores. 

~ 3. 0 Quem quer que po:-;sn ofercct•r mclhort•:; condições, 
!nduslvr dP j)rec;o, podeni. plt•ltt•nr a :Lnni:H,·úu referida no 
par:·q:r:tfo anterior. drsllt~ qut• asst'!~un• o cumprlmt'nto cta~ 
uhr\i:tu;ilt''; t'flJ"rt':-1POIH!t'll!t•:-> t .IUStlt!q\u• :1 razl-tn <Jc• lliLt' 
!J:tvc·r j::ll'1tl'lp:tdo daqttt·la llrtt.:u:;an 
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~ 4." Enquanto não l'or lixado no re~ulamento, cada t:nl
dade dcverú ndotnr cdltul padriio. adaptado il.s dlvcr:::;as 1!
cltnçõc.s que deva realizar. 

Art. 131. Na habilitação il..o.; licitações, exlgir-llc-a dos ln
terc.ssndos, apenas, a documentnçfto relativa: 

I -- à cnpaclclndc jurídica 

11 - à capacidade técnica 

III - b. Idoneidade !lnuncelrn. 

~ 1.n No ca5o de Rt~prl'scnt:mtc Comercial. deve-se t•xlgit 
a prova de registro na Junta Comercial. 

§ 2.0 A exigência da documentação, referida neste artiJ~n. 
não deve .st~r condicionada: 

I - a domicilio do licitante; 

II - n expcrll:ncias anteriores; e 

lU - a valor do capital, social ou circulante. 

~ 3.0 A prova da capacidlldr técnlca devt• ser !cltn p01 
qualquer melo hábil, que evidencie a disponibilidade dl· 
melas suficientes, poc!endo-se üXIJ,.'ir o exame de amostras. 
por laboratório ldôneo, quanto i1. qu:ilidadr. prevista nc 
edital. 

~ 4.l1 A prova da Idoneidade financeira, conforme o ca':io 
podcrú Incluir: 

I - quitação tributária: 

II - quitação com as obrigações prevtdenclária.s; 

III - certidão nl'~ativa. do protesto de títulos da entldadr 
c dos !icus dirigentes: 

IV - fiança bancário. suficiente, que deve ser apre.scntada 
até a adjudicação, para responder nt& o volume dn allrl
~nç:io. 

Art. 132. As licitações para obras ou serviços admitirão 
o:; seguintes rt.•glmcs de execução: 

1 - empreitada por preço global; 

II - empreitada por preço unitário; 

III - administração contratada. 

§ 1.0 Nas subempreitadas, seró. sempre exigida a c\:iusula 
de responsabllldade solidária. 

~ 2.0 Ê vcd:tdn. a estipulação de condições, que Importem 
admitir: 

I - prorrogação, ::;cm causa de torça malar; 

11- penalidades, contra pessoa jurídica de direito público: 

III - Isenção !isca\, sem autorização legal; 

IV -inovações, não prcvistus no edital; 

V - adiantamento, por conta dos pagamentos. 

Art. 133. tMantéml. 

Art, 134. As obrlgnções, decorrentes de licitação ultlmn
du., consta,·ão de: 

I - contrato bilateral, obrigatório nos casos de concor~ 
réncla púbUcu c facultntlvo nos dema.ts casos, n critério da 
nutorldnde ndmlnlstratlva: 

n - outros documentos h:ibcls, tnls como cartas-contra
tas, empenho de despesas, nutorizaçõr.s de compra e ordens 
de execução de serviço. 

~ 1.0 Seri romcctda nos Interessados, sempre que pos:ii
vel, a minuta do futuro contrato. 

§ 2.0 Scrú facultado n qu~Jqucr pnrtlclpnntc da licitação o 
conhecimento dos termos do contrnto cclcbro.do. 

~ 3.0 Enquanto nfto for unificado no regulamento geral. 
cndn unldad!! dcver:i ndotar um contrato padrão, cujll.'i 
cl:iusulns serão intcgrn.Imcnte pubUcadns c intcRrarüo os 
instrumentos referidos nos Itens I c II deste nrtt~o. os 
quais devem rnzcr expressa remissão Uquelc documento l' 
à.s nltcraçõcs subscqücntcs, que eventualmente seJam nele 
introduzidas. 

§ 4.0 P11.ra efeito do controle, previsto nos U 5.0 c li.O do 
nrt. 72 da Constltulçüo, com n rcdnçüo dadl\ pela Eme11d1~ 
Constitucional n.n 1, de 17 de outubro de 1060, os lnstru· 
mentes, a que SL' rctcn~ este arllr:o. dcvt~m ser pnbllcttelos 
no órJ.:úO dn tmnrcmm oficial, dentro do prazo de 20 di:Lo.; 
útel.'i, medlunt.e extrnto, do qual conste: 

I -· datn do lt·rmo; 

11 - nonw d:L'• part.1~.·:, 

111 -- obJcto da P.stipulat;fw; 

IV -~ valor gloiKLI a pag:lr: 

V - prazo de VIRôncla; 

VI - data de pubHcut;ão do f'dlt.:Li dn llcltuçfw c do con
trato pndriw, se ror a ca:;o: 

VII --outros eiPnwntos, l'{',<;nmidn.mente, qtw se.ltlm ncC!'.'I
só.rios, para ldrntlflcar a . .., obt\J:;":lÇÕ!'.'i rias partes. 

~ 5.0 Vl'rlllcadJ nm:1 das C!lu:m:; p!'e\'l~ta no~ art~. ::!Y a 
4.'1 da Lei n.0 4 717, de 'W de junho c\!' l!Hi5, .'\rrú der.re
tn.cln a nulidnclr do ato on contrato, peln :llllmtdacle d1~ 
nivcl mln\sterl~l coJnpl~lrnte, a qual c\f'l!'rmlnarú a :tpu~ 
rnç5o dn~ responsablllcladcs, pelo:; evenltlais dn.nos c:\usa
dos ao património publico. 

Art. 135 Srr:l facultattvn, a critério da autorldacle com
PPtentc. a exlgi•ncla de prestn.çüo de 1-\al'nntia por parte cio,-, 
llcit:tnte.s, set.:nndu a:> ,o.;!~Rulnlt•:; nwdalldac\c.':i: 

l - cn.uçúo l'n1 dlnhPiro, l!l11 titulo.-; da divida públlc:1 ou 
ficJPji\S.SÓl'ia; 

li --·· fiança ba.ncarlu; 

lll -- SCf-\uro-1-\arantia. 

~ I o A c\L'>J)~ns:l de t.:arantla. prevista. neste artll-\o. dl'
venl acanetar n n~tcnçüo dt' parcelas dos pagam~ntos d<•
vldns. atê o montante :iliflchmtc, nos termos previsto:; no 
edital. 
~ 2.u As condições de inexc~ibllldadc da garantia dcvPm 
ser. apenas, as previstas no decreto rcgulamentador. 

Art. 136. Os fornecedores ou exccutnntes de obrns ou 
se:viços estarão sujeitos â.<; seguintes penalidades: 

I - multJ, prevista nas condições de licitação; 

li -- suspensão elo direito de licltnr, pelo prazo que a au
torld~\dc compctcnte flxar, se~undo a J:rradação que for 
estipulada cm tunçflo dn. natureza de falta; 

III -- clcclaraçüo de lnidoncidadc para licitar na Admi
nistração Federal. 

§ 1.0 A declaração de lnidoncldade será pubUcnda no ór
Aâo oficial. 

§ 2.u O edital padrão deve cspcctflcar a gradação das pc~ 
no.Udades c a.:; causas para a~ravamento ou relevação da.., 
mesmas 

§ 3.'' Somente a autoridaC!c de nível minlstertai é qw· 
pode rcleva1· penalidade, neces:mrlnmcntc nnllcâvt!l, pelo 
ctlrl~entr do ór~ão ou unidade ex~cutantc do ato ou con
trato, diantl! dn. int'mçiio ou inn.dlmplêncln.. 

Art. 137. a 142 - t manter!. 

Art. 143. As· dlspo.slçãc.s deste Titulo aplicam-se. no que 
couber, hs alienações, permutM, arrendamento. locnçõe.'>. 
donçõcs c cessões de uso. 

Art. 144. jmantcrl." 

Art .. 2.0 1!: o.br\gatórla a celebração de contrato, observada.<; a~ 
prcscrlçoe.'i legais e regulamentares aplicáveis a espécie, pam o~ 
casos ele compras, obras, serviços c alienações, quando ten11n havi
do dispensa ria concorréncla público. ou da tomada de preços a que 
estaria sujeita essa transação. 

ArL 3.0 1!: expressamente proibida a e.sUpulação c\~ condlr,i1L·:-. 
editalicl:LS ou clâusula.s contratuais, que lmpo!'tr.m t•xc\nslvld:ldt· 
nn prestuçüo dos st!rvlços continuados de manutenção ou de as.'il:i· 
têncla técnh!tL. 

PUI'Õ.g:rafo único. Nos casos de nunutt•nçflo ou asSI.'itêncln 
técnica, a.s.s{m como nos de serviços continuados ~~m ~eral. os rea
ju,'ih!s :::;ó podem ser rcttos nnunlmentc, observados os ínctlces clt~ 
vnrtuçüo c!.as Obrlr,nçõe:; Renjust:\vcl.s do Tesouro Nacional. qua.n
do niLo se tl':ttar de nttvldn.Uc controlado. pelo Conselho Interml
nlstclial de Preços. 

Art. 4.11 O Poder Executivo, no prazo de 90 clla.'l, deverá can
solldnr tod:l!i, a.<; normas legais vlr,cntcs, sobre llcita~õr.s c con
tratos. 

Art. 5.0 Esta lei entrn.ril cm vl1:or na data de SUll pullllcaçüo. 
revo~:aáas as disposl~ór.s em contrário. 

Sala dn:::; ScssÔl's, 17 de mnto de 107\l. - Uír,~eu Cardoso. 

O Slt. I'HESII>F.N'I'E fGnsti\.o Mülle!'l -. Em dl.'iCtl.'lst\o o subs
titutivo do Senado e n gmrnctn. n.11 1, dt• ilutorln do Sr Ht'll:ldm 
Dlrc!'U Ctm.Joso, Ilda c Justll'lcatla por S. Ex.11 da tribuna tPau.-;a.l 

Nilo havPndu qut•m qU!~lra. dl:;eut.l~los, dcc\at·o-a enet·rracla. 

Ellt:t•rnnlu a rliM~us:-;üo, a llHLtúrla volta ú:; eom!.~sut·.~ eoiiiJldt!ll-
11'.'' para o !'Xnnw dtt t'tnt'IHla. 
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O SR J•RESII>EN1'E IGIL'itào Müllcrt --Item 3: 

Di~cu~sUo, cm turno único, do Projeto de Lei dn Cilmn.ra 
n.O 46, de 1978 ln.o 973/75, nn. Cnsa de ortRcml que dlspõ~ 
sobre a du1·ação da jornada de trabalho do pessoal da Cal
xo. Econômicn Federo.!, tendo 

PARECERES FAVORAVEIS, sob n.•• 501 c 502, de 1078. 
dns Comissões: 

- de Lcr.:lslaçfw Social, c 

- de Jo'lnanças. 

A discussão da matéria foi ndiadn. por duns vezes, quando da 
sua lnclusflo nu Ordem Cio Ola d::L.'i Sessõ~s de 29 de março c de Ia 
de nbrll último, n requerimentos dos Srs. Senadores Moaeyr Dalla 
c Mur11o Bndn.ró, respectivamentc. 

Sobre a mesa, emenda que serâ Uda pelo Sr. 1.0 -Secrctárlo 

t lida a seguinte 

EMENDA N,0 I (de plenârio} 

Ao Projeto de Lei n.11 46, de 1978, que "dispõe sobre a 
duração da jornada de trabalho do pessoal da Caixa Eco .. 
nômlca FederaJ". 

Ao art. 1.n 

Substitua-se pelo seguinte: 

"Art. 1.0 Os empregados das Caixas Económlca.s, com jor .. 
nada normal de 8 (Oit<>l hor"" dlárl"" de trabalha, pode· 
rão optar pelo. .situação prevista nos nrts. 224 e 226 da Con .. 
saUdação das Leis do Trabalha." 

Justificação 

A presente emenda tem por fim o atendimento dos objetivo~ 
práticos da proposição sem contudo, prcjud!cnr a estrutura. admi .. 
nlstraUva das Cnlxa.-; Econõmlcas, sobretudo no que tnn~c ao seu 
u.spccto de produtividade. 

A opção alncln. nos parece a melhor sobretudo no sentido da 
lntcrvivêncla ele interesses entre ns Instituições e os seus agcntca. 

Sala dns Sessões, 17 de maio de 1979. - José I.Jns. 

O SR. PRESIDENTE IGastãa MüllcrJ - A emenda que acaba 
de .ser Uda entra cm discussão juntamente com a projeto. 

O Sr. Lell< Chaves (MDB-PR l - Sr. Presidente, peço a pala
vra para d!Bcuttr o projeto. 

O SR. PRESIDENTE (Gastão Müllcrl - Tem V. Ex.• a pala. 
vra para dlscutir a matéria. 

O Slt. LEITE CHAVES (MDB-PR. Para discutir. Sem revisão 
do orador. I -Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

Este projeta e a de número três do. Ordem do Dia. Ele e arJgt. 
nárlo dn Câmara dos Deputados, onde obteve aprovação unânime 
na Comissão de Constttulção c Jltstíçn - rnzão pela qual nem se
quer foi examinado pela Comissão de Constituição c Justiça do 
Senado - c nas duns outras coml.ssõcs pertim•ntcs também rece
beu nprovnção: a. de Ftna.nça.s e de Legislação Social. 

Através dele, plL•itciam os runclon:irio.s da Caixa Econômica 
Federal que lhes seja estendida a. faculdade dos arts. 224 c 226 dn 
Consolidação das Leis do Trabàlho que, há mutto tempo, assegura 
nos bancários um regime! especial de trabalho. 

O Supn•mo Tribunal Federal, cm decisões rcitcrndns, especial
mente na Súmula n.u 55, n.'isc~-tura que ns cmpresa.'i de crédito, 
tinnncin.menta I! Investimento, tnmbCm denominadas tlnnncelrn.s, 
equiparam·.sc aos estn.bt!lecimcntos bnncúrias pnrn fins do art. 224 
da Consoltduçüo das Lcl.'i do Trnbalho, Isto é, para que os funcio
núrtos tenham um horó.rlo de trnbnlho de 6 horns. 

Sr. Presidente, quando .'\c Instituiu pn.rn os bancil.rios o horó.rlo 
de 6 horn:i, no Pn.is, mio se fez nenhuma Jti'UCiO!ildade aos bancá. 
rios; nõ.o se procurou difcr~nclnr IJ1tncârlos de outros trabalhado
res de classes J:{encrnllzadn.'i; o que se procurou tal contemplar 
ntlvldndcs manlt'cstnmcnte dltcrcntcs. 

Todas têm conhecimento no Ptlis que n Incidência, no selar 
bancário, de problemtL'i de ordc.•m 1_wrvasn c mellmo mental é u 
mais avolumada pos.'iívcl. Alià,'i, o pi'OJ)rio Banco do Brastl suplanta 
os demais t!.stab<'lcclnwnto.'i, t:m números de tunclonó.rios que re
correm a .~crvlços c.'ipcclnlizndos de pslcopntoloj::ia, psiquiatria, psi
cnnállsc c ntC mt:smo ctc ncuroJogln. porque o bnncl'lrlo trn.bn.lhn 
numa .'lltuação de ten:-~üo, Os seus serviços. sempre envolvem vala
res, envolvem lmportúncla.'i, envolvem numcro.'i; quando erram, 
os resultttdos .súo funestos. g multns vezes um erro desses custa 
todn umll vtdn funclonnl. 

Eu próprio, há tllgun.~ llllO.'i, em rclnc:;Uo t\O~ cahm .. 'i, npt·cst'ntei 
um projt'to n•duzlndo n. hom do calxn, de :;eis nar:'l quat1·o horn.s, 
porqm! o entxa t'Xecutivo, hoje, trnbnlhn t~m sltuaçm•.'i mal.'\ udvcr
lias, mltl:l dltic:t!ls elo que o culxa trudlelanal. Antll-\rum•nt-e, o cllcn-

te se dlrlbria ao banco paro. receber um cheque - vejam. quanta..o; 
opernçõcs .-;c !azl:tm -- o cheque era entregue a um cont1nuo que 
fornecia uma chapa. numerada; o contínuo pU.'k'iavo. para um run
ctonúrlo que conferia a. firmo., a assinatura; outro to.zla o lanc;il.· 
menta do cheque; o chefe do serviço conteria esse lançn.mcnto; cm 
seguida, o cheque la para o boca de cnlxa e só então a calxa fazia 
a pugamenlo. Vejam quantas operações eram fettru;, de sorte a 
tranqülllzar o caixa que se exponha apenas ao pagamento. Hoje, 
o cliente vai c recebe o cheque diretnmcnte no gutché. Então, o 
caixa-executivo é rcspon.'iD.vcl por todns es.sa.s operações. No final 
do dia - não ~cl se os Sr.s. Senadores jâ tomaram conhecimento 
disso - quantos funcionários modestos estão em verdadeiro Htress, 
de choque, de preocupação, porque o_!echamento de um caixa com 
diferenças lmpUca, Us vezes, cm que todo o seu vencimento seja 
comprometido, além da suspeita bancária a pesar contra ele. 

Durante anos seguidos, o Banco do Brasil mantinha uma conta 
de dttercnças de caixas para .socorrer as pequenas diferenças que 
viessem n ocorrer, mas, hoje, os volumes são tamanhos que essn..o; 
pequenas dlferenças não podem ser contabUlzada.s. 

O Sr. l\1auro Benevides IMDB-CEt -V. Ex." me permite um 
aparte, nobre Senador Leite Chaves? 

O SR. LEITE CHAVES ( MDB - PR 1 - Lago em seguida, darei 
o aparte a V. Ex.11 

Então, se um caixa, hoje, Incorre numa diferença, ele, 3.s 
vezes, perde o emprego e é suspeito da. própria clientela da Casa. 
Então, é um posicionamento diferenciado c a lei sempre diferen
ciou esses bancários c:om seis horas de trabalho; os ca.txns também 
com seis horas, e hoje é que se pleiteia quatro horas, 

Ma,'\ na Caixa Econãmlca, onde os funcionários exercem a 
mesma atlvldadc, os mesmos serviços, esses funcionários sempre 
foram tratados de mandrn diferenciada; não havia isonomla: di
ferença de lrutnmcnlo para pessoas que exercitavam ntividadcs 
.similares. E não é por outra razão, Sr. Presidente, que esta Casa, 
hoje, recebe, com multa honra, a visita de funclonlirios dedicados. 
muitos sofrltlos c modestos que, por três anos consecutivos, estão 
aguardando a aprovação desse projeto. 

O Sr. 1\lauro Bencvides IMDB - CEt - V. Ex.n me permite? 

O SR. LEITE CHAVES 1 MDB - CE 1 - Essa proposição està 
desde 1977 no Congresso e é com justiça. que eles. hoje. se reuni
ram parn vir pedir dcstn Casa a simpatia ao seu projeto de lei. 

Com todo o prnzcr, nobre Senador. 

O Sr. Mauro Bencvides IMDB - CEI - Nobre Senador Leite 
Chaves, ao apartear V. Ex." e solidarizar-me com os conceitos 
que tem expedido cm tomo da protlssão dos Bancãrlos, queria 
exatamentc chamar a atenção de V. Ex.11 e da Casa, para esta 
longa e penosa trttmitação do projeto que se originou na Cãmara 
dos Deputados, de autoria do Sr. Deputado Geraldo Bulhão e que, 
desde a sessão Jeglslntlvn de 1078, se encontro no Senado Federal. 
Veja V, Ex.n, na outrn Casa do Congresso a matéria logrou gua
r!dn por parte não apenas dn Comissão de Constltuh;ão e Justiç:l 
que reconheceu a constltuclonnlldade c juridlcldnde da matéria, 
mas também dns outras Comissões que tinham competência regi
mental para cxaminâ-la. Aqui mesmo, n comissão ·de Legislação 
Socfal e a Coml::são de Finanças manlfcstnram~se favoravelmente 
à matéria. E, jã no fim da sessão legislativa passada, o então Li
der da Maioria, Senador Eurico Rezende, hoje Governador Eurico 
Rczcnde, levei a S. Ex.n aquela postulação dos economllirtos do 
Ccnrri que. Por meu Intermédio, apelavam para que as Uderan~a_, 
parlamentares conjugassem esforços para viabilizar essa Inicia
tiva, sem dúvida alguma justa, dentro de uma justeza reconheci
da, lndiscrcpantcmcntc, pcln.s comissões técnicas da Cãmn.rn. dos 
Deputados e do Senado Federal. No momento em que se pretende, 
através de umn emenda, fazer com que essa proposiçtio retorne às 
comissões técnicas, taça um apelo il. Lldernnçn da Maioria. no 
eminente Sr, Senador José Llns - que é o subscritor dn emenda 
c quem tará devolver n matérltt às coml.ssõe.s técnlcns - para que 
S. Ex.zl retire- essa alteração, possibilite a aprovação desse projeto 
que consubstancia, hoje, umn nsplrnção legitima de vinte e um 
cconomh'trlos brasileiros, multas dos qunts se encontram hoje 
t Palrna.'i.l nqui no plcnó.rlo do Senndo FederaL li: um apelo que 
faço ü Liderança da Maioria entregue n clarlvldCncln do eminen
te Lidt•r Sr. Senador Jarbns Passarinho c no Vlcc-Lider Sr. Sena
dor José Llns, no scnlido de que retirando a sua emenda pos.slbl
lltc a votnçüo, hoje dessa. .Importante mntértn. 

O SI!. Lt;ITE Cllo\Vt:S IMDB- PRI Senador Mnuro Benevl
dcs, n~radeço tl V. Ex.u. o seu npnrte, que C de Inteira oportuni
dade. 

Sr. President-e, concluo rnzcndo duns constdcrnçõcs ainda cn· 
biJcls nt>sttt _mntérln. Os tuncionárlos pleltclnm esta rcduçiio, 
nno porque nua queiram prestnr serviço; C porquL• tCm de se pre
Jlarar lnclusivt' parn esse mister. A Cnlxn Econõmlcn, coma dc 
resto os ~ttncos, desempenham funções de carreira, cm que a 
quallflcnçuo pessoal vall'. 
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Nesses estabelecimentos, com o horário de oito horas, eles 
·não têm condições de freqüentar uma Universidade. Então, assis
Umas no Brasil a uma situação, hoje, calamitosa; com o ensino 
pago cm muitas Universidades, o filho de um operó.rlo jo.ma1s 
poderá chegar a urna Unlvcrsidnde. Agorn, com esse procedimento, 
a mo.ntença de horários Insuportáveis dc.'lsn natureza, a própria 
classe média, também, não poderá chegar à Universidade. E a 
Unlversldo.dc do futuro, no Brn.sil, passará n ser uma Universi
dade de elite. O Pnis tem sofrido demais ao longo desses anos 
porque ele tem mantido só cm mãos de clltcs o ensino superior; 
em razão ctcssn elitização o próprio poder político hoje está na.s 
mãos dc.ssa gente. Não se pode elevar os fundamentos democrá
ticos, económicos c sociais de um Pais marginalizando-se o ope
rariado e, sobretudo, a suo. classe mécun.. 

Sr. Presidente, por outro lado, n Caixa Económica, de uns 
anos n essa parte é que rnals recebeu a acervo do dinheiro nacio
nal, do dinheiro dos trabalhadores. Quando se suprimiu o Fundo 
de Garantia que foi o maior direito que o trabalhador jó. teve, 
que veio desde Getúlio Vargas, aquele direito dele não poder ser 
dem!Udo depois de lO anos de serviço c que a Revolução adotou, 
como primeira medida essa a de suprimir a establltdadc, para que 
o funcionário por qualquer Indisposição do patrão, seja jogado 
il rua, Inclusive, o bancário. Colocou-se cm seu lugar o Fundo 
de Garantia por tempo de Serviço c, brrandc parte desse dinheiro, 
está carreado para o Banco Nacional da Habitação. A Caixa Eco
nómica é, cm nível alto, a executora da politica financeira do 
BNH. Pois bem, a Caixa Econômlcn cstó. com excesso de dinheiro. 
Ao invés de pagar nos funcionáMos razoavclmt!nte, jamais rez 
isso, pelo contrário, tem mantfdo os mesmos níveis; a Caixa Eco· 
nómica continua cm níveis saio.rfals invariável. Os níveis da 
Caixa Económica, hoje, cansldcrndos os desgastes da moeda, de· 
corrente da Inflação são os mesmos de multo tempo atró.s. 

Os Srs. jó. tiveram oportunidade de ver o luxo das agencias 
da Caixa Econõmlca? !:: Impressionante como esse órgão, com o 
dinheiro do trabalhador esteja Investindo cm sedes de extremo 
luxo c com desrespeito, inclusive, aos seus tunclonários a quem 
se destina uma parcela mínima dos resultados altos que tem aufe· 
rido. 

Sr. Presidente, concluo, reiterando o apelo do nobre Sr. Sena
dor Mauro Bt:nevldcs ao nobre Sr. Senador José Llns, este acoll
tado pela Liderança do ilustre Sr. Senador Jarbas Passarinho, 
retire hoje essa proposição cmcntatórla que tem a tinnlidnde 
apenas de protelação. 

Sabemos que n Maioria diante da presença c da coação nor· 
mal dos interessados, não tendo condições de assumir uma post
çõ.o de afastamento ou rejeição da matérla, usa este expediente 
de apresentar uma emenda Inteiramente inaceitável para que 
-elas voltem às comissões. 

De maneira. que, Sr. Presidente e nobre Senador Jo.rbns Pas
-sarinho, se a Bancada de V. Ex,IL retirar esta proposição c votar
mos este projeto da mesma maneira que a Câmara dos Deputados 
o téz, na sua sabedoria, estaremos reservando aos funcionários 
da Caixa Económica um ato de justiça pelo qual eles há tanto 
tempo aguardam. Multo obrigado. <Multo bem! Palmas.) 

O ~R. PRESIDENTE <Gastão Müllcrl - Continua em discus
são. CPausa.l 

O Sr. Nelson Carneiro <MDB - RJI Pcç~ a palavra, Sr. Pre
sidente. 

O SR. PRESIDENTE <Gastão MUller) - Concedo a palavra 
ao nobre Senador Nelson Carneiro. 

O SR. NELSON CARNEIRO <MDB -RJI - Para discutir. 
Sem revisão do orador> - Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

A presença, neste Plenário, dos !unclonárlos da Caixa Econó
mica Federal !az-mc rccordor um Instante do Inicio dn minha 
carreira parlamentar, quando eram os bancários que enchiam as 
bancadas da Càmara dos Deputados c depois do Senado Federal. 
Naquele tempo os bancários também tinham o horário de 8 
horas e lol por mlnha Iniciativa que esse horário !lcou reduzido 
para 6 horD.S. Portanto, vejo, com aaUsraçõ.o, o mesmo espctácula 
da minha mocidade, tantos anos decorridos, mais de 25; c já. 
não são os funcionários que aqui comparecem do estabelecimento 
bancário, mas esses outros bancários que trnbnlhnm nas Caixas 
EconómlcllS do Pafs. 

Sr. Presidente, corno bem acentuou o nobre Senador Leite 
Chaves: mio têm por que optar os runclonó.rfos da Caixa Econô
mlca. O nobre Senador José Llns abre-lhes uma opção, indese
Jável, que nenhum a aceitará. Porque todos ·plcltcam, Sr. Presi
dente, é que se lhes estendo. o mesmo benertclo de que, hl\ mnls 
de 25 anos, gozam as bancúrlos; bcncticlo este obtida, por decisão 
judiciária, pelos funcionários dns !lnnncclras do Pais. A opção 
nüo é um prêmio, não é um b1mcficlo; é apenas um melo de retar
dar, com u. devida vênlu do nobre Senador, o dt•Hfccho desse pro
Cl~iSo, 

Estou certo, Sr. Presidente, de que a maioria será scnsivcl n 
realidade do que esse projeto representa, c testemunhará que 
os runclonártos da Calxn Econõmlcn exercem uma runçõ.o ban
có.rlo. e, cama tal, devem ser aceitos dentro da Consolidação das 
Leis do Trabalho, nos dispositivos dos artigos 224 c 226. Essas 
cln.<)Scs sofrem multas restrições c multas dificuldades. Ainda re
centemente os próprlo.1 bancârlos foram surpreendidos com o 
parecer da Consullorla Geral dn República que pcrmlttn a ex· 
tensão do seu tempo de serviço atê 45 horas semanais. Aprc.'icntcl 
projeto de lei, corrigindo es.'>a anomalia, que se transformou na 
Lei n,0 6.637 de B de mula de 1979, hâ poucas dias, reduzindo esse 
prazo para 8 hura.s. E hoje mc.smo, para evitar ns Interpretações 
mnllclosns, apresentei i1. Casa um projeto de lei que explica o que 
seja. a excepcionalidade com que podem ser prorrogados os trn· 
balhos bancários. 

Estou certo de que a Maioria scrU senslvcl a essa realidade. 
os runclonú.rlo:; da Caixa Económica já optaram pelo projeto, 
aprovado cm toda1i as Comissões da Cflmara dos Deputados, apro
vado cm todas as Comissões do Senado Federal. Se o nobre Senn· 
dor José Lins quer atender a ex.-;a elns.sc, como cu creio, deve reli· 
rnr a sua emcndn. 

Era o que Unha n. dizer. Sr. Presidente. tMulto bem! 1 

O Slt. t•RF.SIDF.NTE 1Gastf1.o Müllerl -Tem a palavra o no· 
brc Senador Almlr Pinto, para discutir o projeto. 

Quero Justltlcar ao Senador Itamar Franco, que tinha pedido 
a palavra anteriormente, que a concessão da palavra é feita den
tro daquele critério do Congresso: um de cada Partido. Caberia 
a~tora a palavra b. ARENA. 

O Sr. Itamar J<'ranco IMDB- MC1 - Niio precisava justificar. 
Sr. Presidente. 

O SR. ALMIR PINTO <ARENA- CE. Para discutir o projeto. I 
- Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

Quando pasxel a vista na Ordem do Dia da sessão desta tarde 
no Senado Federal, dcparel-mt~ com o Projeto de Lei da Câ.mnra 
n.11 46, de 1976, com discussão cm turno único. que dispõe sobre a 
duração da jornada de trabalho dos funcionários da Caixa Econõ
mlca Federal. 

Sendo Senador novo no Senado da República, não tendo acom
panhado, por con/iegulnte, os trabalhos deste Plenário nas legls· 
!aturas anteriores, porque não era Senador, o meu primP.Iro traba
lho, Sr. Prc:ddentc c Srs. Senadores, roi justamente procurar saber 
a autoria de tõ.o acertado Projeto de Lei. E diria a esta arqulban· 
cada que está aqui presente se regimental fosse que ao Invés de 
aplaudirem o Senador ou os St•nadorcs que falassem, aplaudissem, 
sim, o autor do Projeto, aquele que hoje não esta. mais aqui, por
que foi chamado para uma tnrera altamente superior que é a de 
governar o 1iCU Estndo natal, o Estado de Pernambuco: o nobre 
Deputado Marco Mnclel. Este sim, merece os aplausos dos funcio
nários da Caixa Econõmicn Federal. t Palmas. I 

O Sr. l\larcos Freire <MDB- PEI -Permite V. Ex." um apar
te? fAs.scnUmcnto do orador. I Nobre Senador, jà que V. Ex." quer, 
multo procedentemente, rnzcr justiça ao autor do projeto, toma
:;e necessário uma retltlcação. Não é do Deputado Marco Mn.clel: 
é do Deputado Geraldo Bulhõcs, do E.•tado de Alagons. 

O SR. AUUR PINTO !ARENA - CEI - Meu nobre colega, 
então está errada a pauta que me forneccro.m. Eu vi ló. o projeto 
c peço à Ml:Sn para conferir. 

O Sr. Jarbas Passarinho <ARENA- PAI -Permite v. Ex.• um 
aparte? 

O SR. ,\J,MIR PINTO <ARENA - CEI - Com prazer. 

O Sr. Jn.rbas rasliarinho tARENA - PA) - Nobre Senador 
Almlr Pinto, v. Ex.11 está Inteiramente certo no gCncro. E lendo 
o. pauta c sendo V. Ex.u. Senador de primeiro mandato, v. Ex. a leu 
o que estnva certo paru V. Ex.•~ O projeto, cu o votei na legislatura. 
passada. OriRinárlo da Cflmarn, é de Iniciativa do Deputado Oc· 
rnldo Bulhõcs, que é da Aliança Renovadora Nnclonnl. De mn.ncl· 
ra que V. Ex,IL lembrou bem: onde se lê Marco Mnclel. ou outro 
qualquer nome. leia-se Geraldo Bulhões, porque foi Ocrnldo Bu· 
lhõcs que apresentou esse projeto, 

O Slt. ALMIR PINTO <ARENA - CEI - Mas, meu nobre co
lega c Llder, cu 11. 

O Sr. Jarbns Passarinho (J\.RENA - PAJ - Mns.' n pnutn lc· 
vou V. Ex.•~ naturalmente no equivoco. 

O SR. ALMIR I'INTO (ARENA - CEI - Então, u equivoco 
não rol meu. 

O Sr. Jarbn.s PasNarinho !ARENA - PAI - Este C o sentido 
que cu queria dur. 

O Slt. ALMIR I'INTO <ARENA - CEI - Mus, de q1mlqucr 
formn, não estou fnzcndo conrronto de pcBMOU.<;. 
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O Sr, JILrbn .• 'i l'as.arinho I ARENA- PAI - Lógico. 

O SR. ALMIIt PINTO (ARENA - CEl - Estou dizendo qut• 
u..quele - Pedro, Paulo, Joaquim ou Manoel - que teve n. idéia 
de apresentar o projeto, em boa hora imaginado ~ trazido para o 
plenário deste Senado, acredito que é a essa !lgura, que teve Lnl 
lembrança. tal Imaginação, qur. colbam os encômlos dos runclo
nárlos da Caixa Ecanõmlcn Federal. 

Ele diz porqul': "0 bom nh:ndlmenta, a seriedade da sua po
litica e a alto gabarito dos S('US colaboradores fizeram da Cnixn 
Econômlca Federal uma enLidndc tlnanceira de grande aceitação 
em todas as camadas da população, merecendo o respeito de todos 
nós". E por que ter todo est1• apreço, esta consideração ao traba
lho e o que representa cm si a Caixa Econômica Federal, senão 
aos bnrnabés qur lá prestam o seu serviço, diurna e noturnamen
tc, para servir bem no povo, àqueles que são clientes da Ca.lxa. c 
que necessitam, na verdade, J'n.zer a sua operação bancária. cre
dlticin, através da Caixa Económica? 

E diz mais a justi!icatlva do autor da proposição, o nobrC' 
Deputado que a apresentou: 

"Objctlva o presente projeto estabelecer a .duração dn 
jornada de trabalho da pessoal da Caixa Econõmlca Fc· 
dera! com o mesmo nUmera de horas da jornada dos cm
pregados em Bancos c casas bancárias, prevista na Conso
Udação das Leis do Trabalha, cm seus artigos 224 e 226. 

O pessoal da Caixa Econômlcn Federal desempenha as 
mesmas funções - c. em alguns casos, outras, de maior 
complexidade - dos empregadas das demais lntltulçõe!' 
integrantes do sistema flnnncclro nacional. E~tcs têm a 
sua jornada de trabalho disciplinada pela CLT. Por que não 
dispensar o mesmo tratamento aos servidores da CEF rela
tivamente à duração da ;ornada de trabalho, ainda mal ... 
se considerarmos qu~ o seu regime jurídico é o da CLT? 
A nossa proposição é na sentido de reparar a injuf!tlça qUL' 
vem sendo telta a mllharcs de servidores que desempe
nham suas atlvidades, etlclcntemente, em prol do êxito da 
sua instituição, que, hoje, mais do que nunca. destruta do 
melhor conceito na vida cconômlcn e financeira de nossa 
País." 

Por que desfruta desse melhor conceito na vida econômlca t• 
!mancelra de nossa Pais, senão rara todos estes que aqui estão 
presentes e os que lá ficaram porque não puderam vir, que, na 
verdade, dão a melhor de si para que a Caixa Econômica FedNal 
possa atend·er da. melhor forma iL cllentela que a procura? 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. !Multo bem! Palmas.• 

O Sr. Itamar Franco - !MDB - MG 1 - Peço a palavra, Sr. 
Presidente. 

o SR. PRESIDENTE 1 Gastão Müllen - Concedo a palavra no 
nobre Senador Itamar Franco, para discutir. 

O SR. ITAMAR FRANCO IMDB- MG. Pura discutir o proio· 
to. Sem revisão do orador. 1 - Sr, Presidente, gostaria. primeira
mente, de ler um telex que recebi hoje: 

Ex,mo Sr. 
Senador Dr. Itamar Franca 
Senado Federal - Brasilln 
Em todo o Brasil, 21.000 !vinte e um mlll economlirias 
aguardam, com ansiedade, o próximo dia 17 de maio. 
Nesse dia estnrit. senda levado, em plenit.rio dessa llustr(' 
casa do povo, a votação do projeto do Dep. Oera.ldo Bu
lhões I ARENA-ALI transformando a jornada de trabalho. 
de nossa. classe em 6 horas, ldêntlcns às dos demn.ls esta· 
belcclmcntos bnncârlos, uma vez que, como aqueles trnba· 
Ihndores, estamos, também, sujeitos nos mesmos desgastes 
físicos, psiqulcos c sociais. 
Portanto diante do exposto, sollcltnmos de tão nobre Se
nador que, coma representante da povo brn.s11clro de nosso 
querido Estado, demonstre, mais uma vez, sua especial 
atençií.o para com a rnmilla economló.rla, aprovando o re
ferida projeto que bencriclnrá, nlém dos 21.000 cconomh'l.
rios, mais de 100.000 membros de suas tamillns. 
Certos do voto tavorú.vel de V. Ex.0 , desde já. nntcctpamos 
nossas agradecimentos, cm nome dos economhí.rla.s mi· 
neiros. 
As.soclaçüo dos Economtó.rlos Federais de Minas Oernls. 
!Pa.tmns.l 

O projeto, Sr. Presidente. t' mais do que justo e, portanto, vhm 
a rcpnrnr uma Injustiça. 

Aqui se lembrou, ntrnvés da pnlavrn do nobre Senador Almlr 
Pinto, que o projeto é de um Dt•putndo dn ARENA, precl<mmt•ntl' o 
Dt•putnclo Gt~raldo Dulhôl'S, dn ARENA de AlnRoas. 

O Sr. Marcos Freire !MDB- PE1 -ARENA rebelde! 

O SR. ITAMAR FRANCO IMDB- MG 1 - Mas veja. Senador 
Marcos Freire, que neste Instante cm que o Movimento Democráti
co Brasileiro se une na defesa de projeto de um representante dn. 
ARENA, é n própria ARENA, nesta Casa, que vai Impedir, hoje, a 
sua aprovação. 

Vamos recordar que a apreciação desse projeto já roi adiada 
no dia 20 de mnrr;o, através do Requerimento do Senador Moacyt 
Dnlln. E, com esse adiamento nada de novo aconteceu. O projeto 
retornou no Senado Federal, sendo, então, solicitado novo adia~ 
menta da discussão, aplicando-se o Rchrimento Interno da Casa. 
pelo Senador Murllo Bndaró, no dia 18 de abril. 

E vejam, Sr. Presidente e Srs. Senadores, esse projeto, que 
sofreu novo adiamento, não recebeu, por parte da Liderança do 
Federo.!, a Comissão de Finanças, depois de Igualmente ter sido 
felto, porque estava cm mãos do Representante do Governo aqui. 

Vale recordar também, Sr. Presidente c Srs. Senadores, que 
esse projeto foi aprovado por uma comissão técnica do Senado 
Federal. a Comissão de Flno.m;as, depois de igualmente ter sido 
aprovado, com parecer favorável, na Comissão de Legislação Social. 

Vale a pena recordar à Casa a data em que ele foi aprovado 
na Comissão de Finanças - data já reterida pelo Senador Mauro 
Benevldes - 17 de agosto de 1078. 

O medo que temos, Sr. Presidente e Srs, Senadores, é que com 
esse projeto. com esses expedientes, aconteça aquilo que aconteceu 
com a Lei do Inquilinato, quando ela praticamente foi ficando aqui 
na Senado c na Câmara das Deputados, cerca de quatro anos. 

Não entendemo.s o porque dessa emenda. O projeto é do.s re
presentantes do Governo. A Bancada da Oposição o apóia, e pede 
a sua aprovação na data de hoje, para que não se frustrem a:
csperança.s não apenas daqueles que aqui estão, mns daquci·:!S qu-r 
estão nos outros Estados, na expectativa e na ansiedade de que o 
Senado Federal cumpra a sua obrigação e vote, hoje, a sua apro
vação. 

O Sr. Mauro nenevides IMDB- CE• - Permite V. Ex.n um 
aparte? 

O SR. ITAJIIAR FRANCO 1 MDB - MG 1 - Pois não. nobre 
Senador. 

O Sr. Mauro Benevides 1 MDB - CE J - Nobre Senador Itamar 
Franca, seria realmente- multo bom que v. Ex.l~ recordasse que, 
n!L'i duas oportunidades em que tal requerido o adiamento da mo.~ 
téria, nós, cm nome da Liderança. da Bancada, expusemos o nosso 
ponto de vista contrário a esse adlo.mento, por entender que, 
tendo a matéria tramitado nas duas Casas c acolhida. tavoravel
mcntc por todas as Comissões Técnicas, nada justificaria aquele 
adiamento que se registrou, por duas vezes, na presente S-essão 
Legislativa. 

O SR. ITA~IAR FRANCO IMDB - MGI - Valo o registro d< 
V. Ex.". Senador Mauro Benevldes, para demonstrar, mais uma 
vez. a posição do Movimento Democrático Bt·asllelro nesta. Casa. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, ainda há pouctls dias, assisti
mas no pedido de urgi.:ncln para o projeto que visava â prarroga
c::i.o dos mandatos dos Oiretórios. Projeto que não necessitaria de 
ur~-tCncln, porque esta prorrogação seria desnecessária. Razào pela 
qual também levo o meu apelo ao Líder do Governo nesta Crum, 
Senador Jarbas Pasarlnho, c S. Ex,11 , com a sua senslbllldadc, há 
de, neste Instante, retirar a emenda que ai está, permitindo a 
aprovação de um projeto, não da Movimento Democrático Brasi
leiro, mruJ de um representante da ARENA de Alngoas. Estou certo 
de que S. Ex." hâ. de atender no meu apelo, c corresponder à expec
tativa de todo o Brasil cm r~alção a este projeto. 

Era o que tinha que dizer, Sr. Presidente. !Multo bem! Palmn.'i.l 

O SR. PRESIDENTE 1Gnstão Müllerl - Concedo a palavra ao 
nobre Senador José Llns. 

O SR. JOSE LINS I ARENA - CE. Para discutir o projeto. I -
Sr. Presidente e Srs. Senadores: 

Desejo, em primeiro lugar, dizer do meu respeito por toda n 
clnssc trabo.lhndora dn Calxn. Económico., Aliús, não so da Caixn. 
Ecanômlca, mas de todo~ os servidores públ1cas brasileiros, de 
todos os trabalhadores publicas ou não de meu Pnls. Declara n 
minha intenção de ajudâ-los hoje, e de aproveitar o meu mandato 
pnra servir uo meu povo c, em especlo.l, .à clnsse trabalhadora. 

Acontece, Sr, Prt•sidentc c Srs. Senadores, que venho de uma 
cxpcriêncln. longa, de 5 o.nos, no velho Departamento Nnclono.I de 
Obras Contra ns Sccus, c de mnls 4 anos c melo de gestão na 
SupcrlntcndCncln do Desenvolvimento do Nordeste, gesti\o que 
Interrompi, pnrn me candldntnr 3. esta Casa. Tive, nsslm, nn área 
da admlnlstrnçüo públlcn dun.'i t•xpcriímclns rclnclanaclas com n 
mudança de rc1ümes. Minha, oplnlilo é a dl' que os servidores dn 
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C_ulxn Econômlca Federal mereciam os mesmos bcnetictos que 
tem os servidores das Instituições assemelhadas, gnrunttdos por lei 

Mns n minha experiência. Sr. Presidente e Srs. Senadores, é 
de que nas mudanças de regimes - quaisquer que sejam elas -
sobram semprtl resquícios de grandes dlrlculdades para serem 
ultrapassados. Certos regimes Incorporam n si determinados direi
tos e, outros, direitos diferentes. 

Ao oferecer nos meus pn.rcs uma opçiio que julgo legitima, 
deixo à conslderaçüo, ó. decisão de cada. um dos st'rvidores, a opção 
de continuar no regime cm que estó., com os seus beneficias. ou de 
optar pelo outro que a lei lhe proporcionaria. 

O Sr. llenrlquc Santillo IMDB - GOJ - Permite V. Ex. 1l um 
aparte? 

O SR. JOS~ L!NS <ARENA - CEI - Com o maior prazer. 
nobre Senador. 

O Sr. Henrique Santillo 1 MDB - GOI - Nobre Senador José 
Llns, V. Ex.a se refere ao problema da mudança de regime que, 
sem dúvida nenhuma, causaria certo transtorno à. lnstttulçiio da 
Caixa Econômlcsa F'cderal, à própria Caixa Económica Federal, 
como lnstitulçiio. Não acha V. Ex.a que, permltlndo-sc a opção 
ao servidor, ao ecanomló.rio, esse desarranjo seria maLar ainda? 

O SR. JOSr. LINS I ARENA - CEI - V. Ex.• pode ter alguma 
razão, mas aqui estou assumindo a posição do servidor, Sabe V. Ex.u 
que a mudança de regime traz em seu bojo Interpretações que. 
sem dúvida, poderiam dl!erenclar a sua decisão, 

O Sr. Henrique Santillo IMDB - GOJ - Mais um esclareci
mento que eu queria de V. Ex.a 

O SR. JOSE LINS <ARENA- CEI- Pois não! 

O Sr. Henrique Santillo 1 MDB - 001 - Para que pudesse 
encaminhar, mais rapidamente, também, a minha opinião, dell
nltlvamente. 

O SR. JOS~ LINS <ARENA- CEI -Com o maior prazer. 

O Sr. Henrique Santlllo I MDB - 00 I - Neste cn..so, o servidor 
que !lzesse opção por 6 horas, continuaria percebendo os seu~ 
vencimentos atuai.s, ou não? 

O SR. JOSE LINS I ARENA- CEI - PoS-•Ivclmcnte. Isso não 
está assegurado nem num caso, nem cm outro. Nem na lei votada, 
nem na emenda apresentada. Terinmos a oportunidade até mesmo 
de corrigir de!eltos acaso apresentados pela lei. 

O Sr. Henrique Santillo I MDB- 00 l - Pois não, apenas para 
llcar mais cln.ro; o que optasse por a hora.s receberia, então, 2 ho
ras extraordinárias de trabalho? 

O SR. JOSE LINS I ARENA- CEI -Possivelmente. Não cabe 
a mim, no momento, tomar decisões. Tomei a decisão de assumir 
uma atitude que favoreça malar acerto. 

O Sr. llenrique Sanllllo tMDB - GOI - Sabe por que, Se
nador? ~ que realmente vai ser uma luta exnust.lva dos econo
mtárlos. 

O SR, JOSE LL~S !ARENA- CEI - Claro. 

O Sr. llenrlque Santlllo IMDB - GOI -- E 1'-'o já foi nqul 
protelado duas vezes, c esta jil. seria a terct•lra. Então, sem dúvida 
nenhuma, voltando, ap;ura, as conus::õcs seria. sem dúvida, para 
resolver o problema deles. 

O SR, JOSE LINS IAREN/1- CEI -Eu acredito. 

O Sr.llenrique Santillo tMDB- 001- Ou a !nvor ou contra. 
E a minha posição é !avoruvcl. C Inteiramente tavnrnwl. Agora. 
seria realmente para resolver o problemJ dele:t 

O SR. JOSE: LINS 1 AREN'\ - CEI - Eu acredito, nobre Se· 
nadar. Acrescento porém que a Liderançu da ARENI\ :u1 procurada 
por servidores, também, da Caixa Econômlcn, que discutiram c 
problema, c levantaram a mesma hipótese que cu estou levantando. 

Concluiria, Sr. PreliLdentc, Informando que a minha emenda 
nada tem de desfnvorãvel aos servidores. Ao contró.rlo, deixa n 
cada um deles o direito de fazer a sua própria opção, de escolher 
o regime em que deseja permanecer. 

Sabe V. Ex,rL que alguns possivelmente optarão Imediatament-e: 
as mães de !nmilla, os estudantes que trabalham. Esses posslvcl
mentc, mesmo com al~um sacrl!iclo, com a perda de alguns direi
tos Inerentes O. lcgi.slnçiio antlgn, poderão !azer a opção, mas 
sempre tomando a sua própria decisão, 

Núo me moveu, Sr. Presidente c Srs. Senadores, nenhum ln tui
to de protelar o beneficio a uma classe que, por todos os modos, 
merece ser ajudada. Moveu-me apenas o desejo de melhor servir 
aos servidores da Caixa Económica, servidores, como eu, da minha 
Pátria. !Multo bem! Palmas.) 

O Slt.. ••n.I~SIDI~NTE IOn.brlcl Hermes) - Com a palavra o 
nobre Senndor Dirceu Cardoso, pnrn discutir 11 matêrta. 

O Sll. lllltCJo:U CAilllOSO IMDB - ES. Para discutir. Sl'm 
rcvlsáo do omdor.l -Sr. Presidente c Srs. Senudorcs: 

O Governo, que C o poder qtw cstnlcce, que disciplina c que 
cxlJ:te o cumprimento das leis; o Poder Executivo, que para :mtis· 
f~çüo de seus propôsit()s, cxi~c que o povo cumpra as' detcrmlna
çoes da lei: o Governo, que cobra de quem se atrasa, juros qut• 
sobem~todos os meses, c mais a cnrrcção monetária; o Governo 
que nua se e.o;;quece daqueles que, por dificuldades, descumprem 
essas leis; o Governo estó. querendo, numa munobrn protelatórla. 
Impedir que essa catc~.torin de funcionários da Caixa Econõmlca 
Federal obtenha, na tarde de hoje, n consecuçào de uma reivindi
cação legitima, que faz com que representações de todos os Esta
do.<; comparecessem no Senado nesta tarde. 

Estão aqui, Sr. Presidente, dois Brnsls, o Brasil pelos seu:; 
representantes neste Plenri.rio, c o Brasil pela repre.sentnçüo dab 
várias scçõcs dn Caixa Económica Federal em todos os Estados 
nas galerias. Estilo aqui dois Brasis, um Brasil que pede e um 
Brasil que, sentindo CS:la:\ reivindicações como sun.s, doscja atender 
ils justas solicitnçóes desses prcvldcnciilrlos. 

Sr. Presidente, h'á uma observação nas reivindicações desses 
tuncionãrlos. O atual Minlst,ru da Fazenda, o Sr. Karlos Rlschblctcr, 
quando Presidente da Caixa Económica Federal, concedeu um 
aumento de 1/3 nos vencimentos dos funcionários da CEF, mas 
exigiu deles 2 horas dr. trabalho diário. Quer dizer, para que o 
runclonúrio conscl!ulsstt uma legitima satisfação de aspirações suas 
de aspirações de viver c sobreviver nas dJflcutdades da hora pre
sente, esse funcionário teve que dai' ao Governo dun.'i horas de 
trabalho a mais nas a~Cnclus da C.llxn Econúmica espalhadas pelo 
Território Nacional. Portanto. o Governo nàu deu. O Governo tro
cou vanta~;t..•ns. 

Sr. Prcsidl~ntt•, t•m racl' ela h.•gls]a.çào atu:d, que estabclccr 
6 horas de trabalho, esse mesmo Ministro da Fazenda que cxh~lu 
dos runcloniLrins ela Caixa Ecnnómlca, para lhes dar um aumt•nto. 
mais duas horas de serviço, esse Mlnl.stro, cm nome do Governo. 
devia, antes de qualquer um, marchal' ao t•ncontro das just.as c 
legitimas a..'ipirnçóes dos funclonõ.rios da Caixa Econõmica Federal 
ele todo o País c lhes conceder u que é justo c o que e dt~ direito. 

Sr. Presidente. cntüa é o Governo que quer o descumprimento 
da lei. Quando é no seu intrresse, ele exl~e que, a qualquer custo 
c a todo transe, se cumpra a lei; mas quando é cm benefício do~ 
outros c um benc!íclo que ele tem que repartir com os que o sus
tentam, aí o Governo tergiversa e transtp;e, Ê o que estamos assis
t.lndo na nobre Bancada da ARENA. 

FJ.ço um apelo aos Senadores da. ARENA, todos rcprcscntan tes. 
como nôs, dos nossos Estados, e que estão assistindo a esses rapa
zes, 3:. essas moças, a esses jovens que aqui vieram para !nzer a 
prrssao legitima sobre o Senado, Sr. Presidente. Não ê a pressão 
da p;revc - também legitima, mas pressão cxnrcebada. Não! t 
uma pressão fraterna, suave, de presença aqui no plenõ.rlo do 
Senado, sem exacerbação. sem gritos, sem reivindicações violentas. 

O Sr. José Llns I ARENA- CEl -Permite V. Ex.11 um aparte? 

O SR, DIRCEU CARDOSO 1 MDB - ES 1 - Concedo o aparte 
:1. V. Ex,n 

O Sr, José Llns !ARENA- CEI - Nobre Senador Dirceu Car
doso, ainda hó. fKlUCO nos referimos il.s duas expcr!Cnclns por que 
passamos, quando tambCm l'izt~mos mudança de legislação dessa 
natureza no Departamento Nacional de Obras contra Secas c na 
Superintendência da Desenvolvimento Económico do Nordeste, VI
mos ali, o sem-número de problemas criados para aqueles que 
~lccitaram esperançoso!'!, uma lcglslnção, t..• üve1·am tremenda difi
culdade para ajustar os direitos adquiridos com os novos direitos. 
~os::o Intento, nobre Senador, C chamar a atenção de V. Ex. 11 para 
o fato de que o texto da lei proposta não oferece garantia no:; 
servidores quunto a seus direitos. Oferecer, portanto, uma oportu
nidade para que cada um deles tome a sua própria decisão, e 
oferecer uma opção melhor da que aquela que o projeto de lei 
lhes ofen•ce. Não vt•mos, rcnlment.c, nenhuma desvantaltem na 
nossa emenda. Ao contrU.rio, só vemos vantn~ens cm que, se utll1-
zem mnls 15 ou 20 dias, para ajudar os sefvlctores dn Caixa Econõ
mlca, 

O Sll, lllllCEU CARDOSO 1MDB- ESI -Agradeço o upnrtc 
do nobre Senador Jo!i!'! Llns, a qw•m multo admiro nc:;tn Casa, c 
que, pelu sua atunçüo nn nova Bancada da ARENA, rctort;ou e 
esmaltou aqueles Rt..•prt..•stmtantes que têm as.o;;ento no outro Indo 
do Oceano Atlúntlco que nos lWJHll'n, Lon~-:e clt~ mim qualquer outro 
sentido, longe de mim qualquer de mi! rito a V. Ex. 11 

O Sr. Jusé Lln!-1 1 ARENA -- CEl ·-- Estou certo disto, nobn~ 
Senador. 

O Slt. lJIItCI~U Ci\IUlOSO IMDB - ESl -- Dt•Vl'lllOS e . .,tar 
com os tunclonó.rlos da Caixa Económlca. 

O Sr, JoNé Uns tARENA - CEl -· Clnro. 
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U Slt. J>lltCl~IJ C.\UI>OSO !MDH - ES 1 nuquelí.1 filo-
sofia andeja das ruali, mais vale um passarln!1u na müo do , 111• 
dois voando. .... 

.• oS~.' Jos_C,l.ins tARENA_- CEI-·-- 81! V. Ex.a me permite, mais 
v,llc doL. pns:;arinhos na mao do fiiW um voando. 

0 SI~. IHitCIW CAitoOSO !MDB - ESI --Um c.'itú ser,uro m; 
riais cstao voando ainda. Dt~sculpc, senador. ' 

O ~r. llenriq uc S1tntillo ! MDB -- GO l - Senador Dirceu Car
dmm, _nao ~ri on~le c:-;tf: projeto Iria prejudicar os Interesses dos eco
nomiarlos. Ele e multo r.lnro e tcvt~ origem no próprio partido do 
nol?re Senador Jo~e Llns. Eir. diz aptmas qu~ st: aplica aos econo
miarios a lcr.:islaçao rq"!llcmla nos bancúrios: e no seu artigo 224 
estabt!l(•cc que a ctur~çao nor'!lnl do trnlJnlho dcs empre~ados 1~m 
bancos ou casa<;; bancarias sern. d1! G horas continuas nos tJins útl•is 
com exceção dos sábado:;, perfazendo um total de 30 horas de t~~-· 
balho por :;emana. E acabou. Ponto finaL Não prejudica em nncta. 
!PalmaB.J 

O Slt. DlltCJ-:U Ct\ltUOSO 1!\.IDB -- ES1 -Justificou multo 
bem o !]Obre Senador por Golns, r re.spondC'u à lndn~ação ou à 
lnqulriçao do nobre Senador Jo:.e Llns. 

O Sr. José Lins 1:\RENA . CJo:1- Permite V. Ex.U um aparte'? 

O Slt. DlltCIW C1\ltDOSO 1 MDB -- ES 1 -- Pois nüo. V. Ex.u 
,.,empre me lwnru com :>CU.') apartes. 

O Sr. José Lins IAREhn -- CEJ --- Muito obrigado a V. Ex.n, no~ 
bre Senador. Considero o ns1lunto de uma clareza meridiana. V. Ex u 

!Jcm vt: que a minha proposir,:ii.o cm nada prejudica aos scrvidor~s 
<la Caixa Eeonômicn, no contrúrio, dú a cada um deles o direito 
d~ fazer sua própria opçáo. Aqui, abrimo:; mào de uma imposl
çao, para transferir o direito a qurm tem de u~ú-lo. B a posslblll~ 
dadc de o scnldor optar, sem nenhum prcjui:w dos beneficias que 
~ propasl~jão anterior lhes daria. Acho que :assim estou pn~stnndo 
a classe um serviço maior do que aquele que a própria legislação 
proposta deseja prcstat·. 

O Slt, DlltCF.U C,\JtUOSO 1MDB . F..SJ --·Mas, ficaria melhor 
para a Lideranca dn Maioria, para a Ilustre bancada. da ARF.NA. 
Qllt! ao Invés de um~ emenda qw• obstrui a \Otaçüu do projeto, hoje 
se guardasse para na próxima semana, ou amanhrl mesmo, aprest~n~· 
tar, então, um outro projeto. mas que nós votó!i:;t'mos e:;tc, no dia 
de hoje. 1Pahnn.s.1 

O SR. J•RES1DENTE 1 Gabriel Hcnncs. Fazcnclo soar n cam
palnh~u - Solicito no Plr.núrlo que não se manifeste. c fiquem o:-; 
Srs. certos -- c r a Prr.sld&ncia quem o diz. em nome da Ca:;a -
de que h:i a mnior simpatia pelo proJeto. Apenas para que não 
qucbâssemos a nossn mtina normal dt· trabalho. a Presidlmriu 
nJ.;'radeccria essa colaboruçilo do PltmUrio. 

O Sr. Dinartt~ :\lariz I ARENA--· RNI PPrmltt> V. Ex.11 um 
nparte? 

O Slt, DlltCim CAllDOSO tMDB- ESt Honra-me o apnr· 
te de V. Ex.n 

O Sr. Dinartt! Mariz I ARENA-- RN I -- Tenho a lmpl'ess;lo dt> 
que todos, na Casn. e:;tão de acordo com a mcsrna Idéia, MDB l' 

ARENA: C um })ro.ieto justo. 

O SR, DIRCIW CAIU>OSO tMDB -- ESJ -Justo; multo bt~rn! 

O Sr. Dínarte !\huiz 1.'\RENA - RN l ~ Todos est:ia d~ a cor· 
do. A emenda do Sr. Scnudor José Llns não preJudica o projeto, no 
contrário, ela dó oportunidade a que os funcionó.rlos possam Sl' 
bcneflclat· da opção que tenham a oportunidade de razcr, mas j:i. 
n~;;ora os funcionârios tt•m o comproml:-;:.;o das dois partidos: e ver
dade que a ARENA teve o privllél-\io da autoria do projeto, mas aqui 
núo se trata de ARENA nrm dl' MDB, aqui hú unnnlmldade cm fa
vor do projPto. 

O Sr. :\Jarcos Freire IMDB -- PEJ -Então, votemos logo hojt•. 

O Sr. Dinarte I\tulz 1 ARENA- RN J --Tenho, portanto, n lm
pre:;são de que a projeta jú está, por antt!cjpaçüo, votado. porqut• 
nàa acredito que os ctols partidos rcunldiJS, unáninws, pos:mm 
falhar, nmnnhà, na aprovnçúo do projeto. 

O Sr. !\larcus Freire IMOB --- PEl --Ele entrou cm 1075, Ex.n 

O Slt, DlltCJ.:U CAitDOSU IMDB - ESI •·· Nobre Scnnctor 
Dlnnrtc Mariz, nRradt•ço a upnrtt' c n conris_siio qut• quase em 
nome dn bnncndu V. Ex.11 faz de q111~ o projeto c justo. Mns, a mim 
me ocorre, tambCm, umn obscrvaçàu: o nobre Senador Jo.-;~ Lin;; 
1: V. Ex.n, qlw estüo anunciando essns vantott~cns, que querem nJ:os
tnr ao projeto de hoje, mas hó tnmb~m um pensamento que Ot:orn• 
it nossa cnbeJ;"a, no lntt'l'ior do Pais, ê qnc santo quando vê mulla 
t~smo\u desconfia. Entúu. 1-\t' V. E:-.:.un t't~toio dt• ncorcto com o nu.'i,'iO 
projl'to, votariam hn.Je c IÜJ.'i votariamos o proJeto de au!orla dt• 
V. l!!x.nu umanhú ou dt•pol:-~. 

U Sr. :'\lun~us Frdrt~ IMDB -- PEt --O JHl~su queremos aprovar 
:lj~ora, V. Ex.1'" 11úo qllt'l"l'lll; pa.'i:-.11\l a Sl'l' nusso. I•'ol l"e.leitado pt•ln 
partido unto!', ,. no.~ 11 pt•l"f!llwmo·. 
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O Sr. Jose! Uns !ARF;NA -· CEl ~ Permite V. Ex!' um aparte'! 

O Slt. I'IU·:SJUENTE !Gabriel Hermcsl ~- Solicito aos nobres 
Senadores que evitem os apartes paralelos, e ao arador que dé 
os apartes c os respondesse, ordenadamente, para disciplina do:; 
nossos L!·nbalhos. 

O Slt, DIIC.CRU Ci\ltJ>OSO I MDB - ES 1 - Pai não. Sr. Pn~
~·dcnte. 

Quando fi~ referência ao nosso prOJeto ou ao nos~o trabalho 
(' porque estnmos defl!ndendo este trabalho. Eu nüo poderia dizer 
n vo.'i:;o trabalho. Eu não C.'-itou me apropriando Indevidamente da 
autoria do projeto. 

O Sr. :\1art!llS Freire 1 MDB ·- PE1 -- V. Ex.n PNmitc um 
aparte? 

O SI!. JllltCIW C,\ltDOSO tMDB -· ESI - Pob não. 

O Sr. :\1arcus Freire 1 MDB - PEl - Acho que V. Ex.'1 não 
~~xorbltou quando denominou de "nosso projeto". E:'itou até Ct!rtu 
clt~ qut~ se o Deputado Gt:raldo Bulhõcs aqui estivesse e aqui ti
vesse voz, ele estaria exatamcntc defendendo a nprovação do seu 
projeto, a~ora, nesta sessão. O fato é o seguinte: se u ARENA 
se rccus;~ a votar o projeto, a paternidade, como cstoi :;endo a t~sta 
altura Invocada por nós, nós C que estamos defendendo, nús cst.a.~ 
mos perf1lhnndo e.'itl' projeto. r Multo bem! l Aqui nós estamos 
representando o prUprlo autor, que, sem dúvida nenhuma, deveria 
~ii estar um tanto ou quanto escabreado, porque aptc~entou este 
projeto ern tn75, :;c não me engano. Longos anos se pas:;aram e n:1 
momento cm que há uma cxncctntlva â palavra final, à' decl
~ão final do Senado Federal, confirmando a decisão da Càmara -
não falta mais nadu c, sim, um último nas:;o; um último degrau 
J;ara a consumação c vitória do proJeto Geraldo Bulhões --- ê o 
MDB qui' defende a aprovação: então, .se a ARENA o rejeita, evi
dentemente que o projeta e nosso, de Geraldo Bulhõcs, da Câmarn 
dos Deputados c da bancada do MDB. no Senado Federal. 

O SU, DlltCF.U CAitDOSO 1 MDB- ES! -- Exatamcntc, V. Ex."' 
t<'m toda a razão: nosso, dos que querem votar r. dar essa ju~~ 
ti~·a ao.o;; economl:irio:-; 

O Sr. José Lins tAREN:\ -CE\ -Permite V. Ex.n um aparte'! 

O SR, DIRCt;U CAitllOSO 1 MDB - ES 1 - Pois não. 

O Sr, JosC Lins IAREN:\ - CEJ - Nobre Senador Dirceu 
Cardoso, V. Ex.n tem razão quando diz "nosso projeto", porquf 
todos t!stamos de acordo em que os servidores nect!sSitam ser aju~ 
dados c apoiado~. nClO hâ dUvida. Mas quero chamar a atcnçãc. 
de V. Ex.u de que aqui não se trata de um jo~-:o de palavras. St• 
\'. Ex.11 me pede que retire a minha proposta. V. Ex.11 já não dcsc· 
ja que eu ajude ao:i Sl'rvidore.s. 1!: que, uma vez aprovada, a lei 
:~qui prOJJosta obrll-:"arú, nüo haverá mais por onde fu~ir dessa 
eiJrlg;atoriedade. 

O Sr, :\l:lrcos Freire tMDB -- PE1 --· V. Ex.1~ núo <•ndossa n 
projeto. O projeto não é seu. 

O Slt. I'Rt:SJDESTE rGabricl Hcrmes1 - Pl•dirla mais uma. 
vez aos nobres Srs. Senadores que evitem os apartes paralelos. Esta 
eom a palavra o St•nador Dirceu Cardoso, que concedeu aparte a(l 
Senador José Llns. 

O Slt, DlltCt:U CARDOSO t MDB - ES1 - Senador José Llns, 
V. Ex.'~ retorne à Unha do desenvolvimento do seu rnciocinio, por~ 
que eu me perdi nos apartes cntrccartados .. 

O Sr, José L'ins t ARENA - CE 1 - Esclareço mais uma vc·z 
não apenas a V. Ex.n, mas aqueles que estão Interessados em aju
dar aos ~crv!dorcs da Caixa Ecouônuca, que se aprovarmos hoje o 
projeto de Jcl tal como estri., mia havcrri mais opção para esse/i 
M·rvidorcs, jamai:; poderemos voltar ao estado Inicial e l:;so trn.:t 
prej uizos. 

O Sll. DlllCEU C,\RDOSO IMDB- ESI-'- Mas não há opçi\o. 
Opção ê quando hil alternativas e nõo hil nttcrnatlvn n\~-;uma. 

O Sr. José Lins IARENA -- CEI - V. Ex." me permite? 

O Slt, DlltCEU C,\RDOSO I MDB - ES J - V. Ex.n me dcs· 
culpe. Ainda está com o apnrtt•. 

O Sr, José Lins tARENA - CEl - Nobre Senador, concluo. 

O Slt. lllllCEll C,\llJ>OSO IMDB - ESI - Pelo tempo QUI' 
V. Ex,n desejar. 

O Sr, Just! Uns tARENA - CEI - Muito obrlgn.do a V. Ex.1' 

Quero t~sclareccr, mais uma vez, que a. minha posição é na sentido 
de deixar a opção com o ,:;crvldor. A mlnhn. renúncia destoreerla. 
todo u concdto que faJ;"O sobre o uso dn, opçáo estará destruido. 
A lt!i, nm; termos cm que estli sendo propo:;tu, m.·m !{llrnnte dlrcito.s 
nem deixa opçüo pam que escolham. Multo obrl~ndo u. V. Ex."' 

()Sr. ;\1art•ns Freire tMDB- PEI - Nüo hú senüo li concluir 

O Sr, Jusl~ l.ins I ARENA -- CEI --Haverá quem possa provar 
o cuntraritl? 
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O SR. DIRCEU CARDOSO <MDB - ESI - Desculpem, mas. 
concedo o npnrtc, do outro Indo do Atlánt1co, no nobre Senador 
Jn.rbas P'a.ssarlnho. 

O Sr. Jarbas Passarinho !ARENA - PAI - Senador Dirceu 
Ca.rdoso, a que cu quero pedir a. v. Ex.n é que, no ardor com que a 
Oposição subitamente se transformou, nn mnlor demonstração de 
nmlz:tde pelos cconomló.rlos ... 

O Sr. Lãzaro Barboza IMDB- 001 -Que, aliás, não é coisa 
nova.. 

O Sr. Jarbas Pa..~sarinho !ARENA:.__ PAl -Sr. Presidente, ou 
hà Regimento ou nno hó. Regimento. Ou nós vn.moli discutir cor
retnrncnte, ou nós aceitamos n. outra hipótese. Aceitamos. aqui, a 
discussão cm qualquer termo, Estnmos lutando para :mlvar o pro
jeto: a Maioria está lutando pn.rn salvar o projeto. A Minoria, neste 
mom.ento, tira apenas vantagem das presen<;U..'i pessoais das chefias 
dos economló.rios. jNâo apoiado! J Estn. ê a posição. Pedi um npnr· 
te, proposita.dnmentc, n V. Ex.n, a quem não atribuo c.'iSC tipo de 
Jogo oportunista. 

O Sr. Itamar Franco jMDB- MGJ - V. Ex.1', então, atrlblll 
a outros? 

O Sr. Jarba~ Passarinho tARENA- PAI-- Atribuo. Se V. Ex.1' 

me pergunta, atribuo, posso atribuir. Pos.'iO atribuir como atribui 
à Oposição cm ~cral. Eu me reservo o direito de, pédindo a pala· 
vrn, expllcn.r o porquê. Dei explicações particulares, aqui, c ~ 
lideres do. cla.~e que está aqui representada hoje, que estiveram 
comigo, por mais de uma vez, por várias vezes. P:u'llu exatnmcntc 
deles a Idéia de que nós pudés:;emos fazer esse tipo de emenda 
que está aprcsentanda agora, para proporcionar a opção, para que 
essa opção fosse garantida aos trabalhadores. E mu!Uls deles me 
disseram, ainda, que, se fosse proporcionada a opção, n ma.iorla 
ticn.rlo. com alto horD..'i, mas as mães de fa.milla, os estudnntes como 
disse o Senador pe' o Ceará, esses optariam, desde Jogo, pOr seis 
hor::ts. Peço a V. EX.1

\ um homem correto como é, que reserve a 
()portunldadi! da discussão do mérito do problema n hora cm que a 
C<lrnlssão de Lc~~lslac;:i.o Social for examiniL-lo. Esta é a nossa posi
ção. Não há procrastlnação no que está aqui. Não há a Idéia dP 
~c dizer a quem nos está ouvindo que cstnmos apresentando emen
das apenas com o objctivo de obstruir. Não é verdade, é a apa
rência enl!;nnosa. porque tenho mantido cantatas Inclusive aqui 
com. o presidente da Federação de todas as Calx.as Econõmicns do 
Br[l.Sil e havia discutido, nn presença. de dois Deputados do MDB. 
corn a. vinda de dezenas de rcprcsentanteR da Caixa Económica. 
e me propuseram eles- c V. EX." aceite, acredite no que lhe estou 
dizendo - me propuseram eles a hipótese da op<:üo. ~;lo e~tamo.~ 
Inventando nada de maneira velhaca, de maneira solertc c ardi· 
losa. para ganhar tempo ou para perder tempo. De maneira que 
uma. coisa é realmente ficar profundamente scnslhlllzado por essa 
n.vn.lnnchn de novas amizades que os economlários receberam 
Estou aqui há cinco anos c nunca os tinha visto. Não vi, nesta 
Casa, se talar a esse respeito, partindo dessa Bancada, por Isto c 
que respondi no Senador Itamar Franca. Agora, hoje é natural 
Estamos com ns galerias repletas. As palmas são boas, a'egrnm, 
rnn.s o nosso objetlvo é tentar exntamente sulvnr aquilo que C 
melhor pura n classe c aquilo que o Governo pode concordar co
nosco, nestas condições. Este C o objet1vo. Não é obstrucionista. 
o próprio Senador pelo Ceará, do MDB, ouviu de mim, quando 
estávamos todos nqut, no plcnó.rlo, qual era a razão pela qual 
íamos pedir o adiamento da votação; era cxatn.mente em !un~iio 
do pedido de representantes dos ecanomió.rios. VIeram n. nós e nos 
pediram, como hoje ntnda, n.trnvés do presidente nnclonnl da classe 
deles, mnl8 30 dias para eles apresentarem uma emenda que tosse 
cnpnz de conclllnr os Interesses da Caixa Econômlca c de seus tun~ 
cionó.rlos. Portanto, não estamos nqul espezinhando os trabalha
dores. Ao contrário, estamos a serviço deles, tentando uma solu
ção. Pedi um aparte cspeelflcamcntc n V. Ex.•~ porque achei, sendo 
V, EK.n, no momento, quem tala, nas condições que faz c diz que 
houve obstrução, c sendo urn homem justo, cu quis mostrar qu1· 
não há obstrução por purw da ARENA. Multo obrigado a v. Ex.• 

O SR. DIRCEU CARDOSO IMDB - ESI - Agrndcço o npart" 
de V. Ex.n 

O Sr. Marcos l•'rl•ire IMDB - PEJ - Permltt..··mc V. Ex,u. um 
apart.<? 

O SR. DIRCEU CARDOSO IMDB- ESt - Ouço o npnrtc <lo 
nobre Senador Marcos Freire, 

O Sr. l\1n.rcos Freire IMDB- PE:J- Ante~ de mais nada, nüo 
procede n e~tranhczn do Lldcr do Governa no dizer que só hok 
sur(.llu c~su nmlzndc nossa pelos economlúrlo~. 1\.ntc.'i mesmo dt~ 
cntrnrmos nn. anúllse de~tc projdo 1: da 01·dem do Dia, cu havlit 
~ubltlo U. tribuna. em nome ela Lld!~rançn, para tratar d1• probll~
nuu; d!~ trahnlhndore~ bra!-illl~lros. I~vlcii'IHPm,~ntl' qw: I'.~! a t..1•m ~lflo 
mna l11t:1. r.on:;tnntl' ela Oposh;flo hra;;llt'lra, dPft'nrll·r nwlhon'~ enn 

dlções de vida para n classe nssalarlnda. E ni estão os cconomlá.t1o~ 
c todas as autrns espécies de classe trabnlhndorn. Evldentcmentt· 
que o a.ssunto do cconomhirlo pns~a n ser tratado, cspcclficamentc, 
no momento de um projeto especifico, mns cstri. dentro de todo um 
cont.exto de preocupação, de Interesse, de defesa penn.ancntc cm 
favor das cla/iscs assalariadas. Em relação no aparte do Ilustre 
Senador José Llns, quando S. Ex.n diz QllC apresenta c mantém a 
emcndn, porque senão, aprovado este projeto, n. classe .scrln nrc~ 
judlcada, Isso cstiL comprovnndo <'Xatnmentc que o projt~to não 
cst:'l. sendo endo11sado pela Bancnda da ARENA nesta Ca:m.. Dai s1• 
volt..1.r à. coloeac:iio oportuna. que V. Ex.11 fez, ne!-lte Instante, n~stn 
Cnsn, o projeto pn.ssou n ser do MDB c não da ARENA, porque n 
ARENA está defendendo exat.amcntc que, se for nprovndo es!'ie pro· 
jcto, ele será prejudicial h classe. Então, a ARENA. hoje, n~ora, 
nesta Casa, náo endossa, niio nbrnça, nüo nccitn, não aprova o 
projeto em questáo. Pode ter até as suas razões, mas o ta to é que 
c](•, nesse instante, está cmpalmndo por nós, n:lo que o queiramo.~. 
a paternidade nrl~dnnl é do Deputado G1~raJdo Buihôcii, de Ala~~on.'i. 
um parlamentar at.uante, um parlamentar que tem Inclusive dlver· 
gldo dn orlentaçüo governanwntnl, dh.m-sc a bem da verdade, e 
que estaria dlvt!r~tndo ü[.lora, se aqui estivesse, se tivesse voz t' 

tivesse voto. Conseqüentemente, cst:i. comprovado que n 1\RENA. 
a sun. Bancada, a Bancada. ~ovcrnlsta majorlt:'tria, nstil-sc opondo 
à aprovação desse projeto. Portanto, deixou d(• iier da 1\RENA. 
aqul c aJ:torn.. e nosso c é sobretudo do intcrcs~H~ das cinsscs trabn
lhadora.s. 

O Sr. Jlenrique Santillo 1 MDB - GO 1 - Fermi tc-me V. E:x.U 
um aparte? 

O SR. DIRCEU CARDOSO <MDB ·- ESt Ouço o nobre Se
nador Henrique Sa.ntl.llo. 

O SR. !'RESIDENTE I Gastão Müllcrt -Lembro oo nobre Se
nador Dirceu Cardoso que dispõe de apenas dois minutos para 
concluir o seu discurso. 

O SR. OlltC.;U C,\RDOSO IMDB- ESI -Concluirei, Sr. Pre
sidente, ar.LCs concedendo o aparte ao nobre Senador Henrique 
Snntlllo. 

O Sr, Henrique Santlllo tMDB- GOJ --:-Diante dn..o; pnlavl'Q.b 
do nobre Lider da Maioria, Ilustre Senador Dirceu Cardoso, é pre· 
ciso frisar bem que nas duas vezes anteriores cm que este projeto 
velo a Plenil.rlo, constando da Ordem do Dia, a Liderança do MDB 
se pronunciou favorável. Discutiu o problema, colocou-se e po.~l
clonou-sc ao lado dos cconomiárlos, ninda. este ano. atrnvéb do. 
palavra, nas duas vezes, do Ilustre Senador Mauro Benevldcs. Por~ 
tanto, o MDB já se tem posicionado no Indo dos cconomlá.rios, nfi.o 
apf!nas a~-:ora, na presença de seus representantes nas ~alcria.s. 
ma.'l também nas duas VCZl'S anteriores quando aqui cl~s núo esta
vam. para representar a sua classe e !azcr uma pressão sa,1utar -
uma pressão democrática e salutar, sem dUvida alguma. A verdade 
& ~~ sc~~ulnte: nln!~uém poderá demonstrar que o projeto original 
pos:Jn nrcjudlcar nos cconomlá.rios cm nenhum ponto sequer Po
derá prejudicar, l.o.;so sim, il Caixa Econâmlca. Esse C outro pro
blema. Mus nós estamos aqu1 pnra defender os Interesses dos tra
balhadores. 1 Palmas das galerias. 1 

o Slt. 1•1u:siDENTE tGnbrlel Hermes. Fazendo soar a cum· 
pnnhlaJ -- A PresldCnclu. solicita no nobre orndor que conclua o 
seu discurso, porque o seu tempo está csg:otndo. 

O Slt. DIRCEU CARDOSO IMDB - ESI - Vou concluir, Sr 
Presidente. Peço rt benevolência de V. Ex.", taltnm dols apnrtean
tcs. A ARENA quer apnrtcar, também. 

O Sr. Itamar Franco lr..IDB- MOI -Senador Dirceu Cardoso, 
é para demonstrar que não é de hoje n dc!e~m do MDB a favor 
dos cconomlárlos, O Senador Jarbas Pnssn.rinho poderia ter-se 
recordado que no dln 10 de agD!ito de 1978, nn Comissão de Lep;ls· 
luçüo Social, houve o voto dos nossos rcprcsentnntc!i Senadores 
Cunha Lima e Nelson Carneira; S. Ex.n poderia recordar, também, 
que o parecer da Comissão de Finn.nçn.o; tal do nobre Senador Frnn~ 
co Montara, nn data de 17 de n(.":o.o;to de 1078. A defesa não é 
hojt~. com o plentlrlo cheio, não, Essa dcf(~sa jl'l. vem dn..'i Comlssôcs 
técnicas, Senador Dirceu Cn.rd~o. 

O Slt. Dmc•;u CARDOSO <MDB- ESI - Mrndcço o upar,(A' 
de V. F.x. 1~ 

O Slt. J•JtESIDENTI~ IGabrlt!l HermeRJ - Peço ao nobre orn
dor que nr10 con.'ilnta mais apartes, porque. Inclusive, o Stmndor 
Orestes Quérdn está tn:-;crlto 11nra fnlnr, cm scguldn. 

Peço que cunehm o seu discurso. t. o apelo da Ph~sldlmcla a 
V. Ex.11 

O Sr. ,José l.in!-. U\HEN!\ -·-CE:> -- Permlle V. é~X. 11 11111 ap:1rll·'! 
O Sll, UlllCEtl C,\lllJOSO ll\1DB ·-· ESJ --SI'. Pl'l•:-lth•nlP 

~~m;t.al'ill de pt>dll' a V. IO:x.n um Jl'JIII:n dt• lo\n:'tnr.!n para nuvlr 11 
S('~Wclnr da t\l:U~N:\, .rnst·· l.l:1s. 
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O Slt. JlltESIDJo:NTt: rGabrlcl Hermcsl Senador, peço-lhe 
QlH' seja c:;tc o último aparte. 

O SR. lllltCt:U CAltDOSO IMDB - ESi - Assim será Sr. 
Presidente, mas é a ARENA que quer apartcar. Ouvirei o Senador 
Jo:-;é Lln:; c conclulrl'l cm seguida, 

O Sr. José 14ins !ARENA - CEI - Senador Dirceu Cardoso, 
acho que rstamos todos tentando encontrar uma melhor solução. 
De minha parte tenho consciimcla tranqülln. A Caixa Económica 
tem clneu mil servidores. A aplicação de tran,.;formaçõc$ .seme
lhantes a dezesst~te mil servidores no Departamento de Obras Con
tra. U.'i Seca.-; c a cinco mil c duzentos servidores na. SUDENE, trou
xe probh:mas scrlí.'islmos. Essa é a minha experiência, A mlnhn 
emenda tem o objetlvo de ajudar, c nõ.o de adiar uma decisão que 
considf:ro justa c com :1 qual a ARENA está hoje de acordo. 
L~mhro apenas que a nroposlc;üo Ol'lglnal trazida a este plenário 
n~w satisfaz a todos os servidores. A melhor solução parece ser, 
tunda, deixou· que cada um dos liervldores faç-a a sua própria opção, 
Era Isso que dcscj~tva dizer a V. Ex.n Multo obrigado. 

O SIC., DlltCf;U C/\ltllOSO •MDB - ESI - A~radcço o apart.!.• 
de V. Ex.n Vou concluir, Sr. Presidente. Não vou mais conceder 
apartl's e concluirei minhas consldcrac;ões. 

Sr. Prc~ldt.'nte, Sr:-;, Senadores, a ar~umentac;ão dn ARENA me 
faz lembrar ur:1a posição, a daquelt\'i que, invocando opções c al
tcrnallvns, estao naqul'la posição dl' bancar o Tiradentes, mas 
com o flt'.'iCoço do.s outros. Porque o que a nobre Bancada quer é 
sacrificar outra classe de ec:momlários, ou seja, os da Caixa Eco
nômica Fcdt>rnl, Portanto, quert•m bancar o Tlradentes com o 
pescoço alheio. 

Nobre Senador, V. Ex.11 que foi mais do que um Governador 
de El'itado, pois governou dez Estados nas obra:i contra a.'i secas, 
foi o homem que atendeu b.s Ingentes situações, duras, aflitivas c 
tormcnltJsas sltuaçôes dos que precisam, abra mão de sua emen
da par~1 que pos.'iamos votar iSI'iO hoje. O seu coração é largo, n 
sua consciCnc:Ja ~de homem tranqüllo. pois representa V. Ex."" um 
Estndo e um povo .sofrido, o J.:"rnndc povo ccaren.'ic. V. Ex."' podia, 
retirando hoje esta emenda, vé-la transformada, amanhã, cm 
projeto, t)is QUI~ nOs votaremos com a cml'nda de V. Ex.•l Mas para 
responder úquelcs que, da ARF.NA, dizem qm• estamos querendo 
nos apropriar de um projeto alheio, quero lembrar apenas uma 
colsu: quando se discutiu aqui a Mensagem do Governo, sobre a 
Lei do Inquilinato, uma Mensagem que a ARENA apóha, não foi 
na ARENA que t•ncontramos Oli seus dctcnsoi'Cs di:il'ios, foi aqui, 
na Bancada do MDB. Fomos nós que perfilhamos aqueln Mensa
gem t! lutamos contra a denúncia vazia, fomos nós, do lado de 
cá, não foi a Buncada da ARENA. 

Portanto, nobre Senador Josê Llns, é o apelo Que raça ao 
coração generoso de V. Ex.n, representando c ouvindo também os 
economlârtos e os funcinn:l.rios da Caixa Eeonômlea do Ccarõ., 
esse genero:-;o c grande Estado ... tPalmus,) 

O SR. i•IU·;SIDESTJo: IOabrll'l Hermes. Faz .-;oar n. campainha, I 

O SR, DIRCt:U CARDOSO tMDB -- ESJ -Só um minuto, Sr. 
Presidente. E:;tou na peroração. Pelo tempo que V. Ex.u me adver
tiu cu já terminava. 1\gora, me perdi na noite dos tempos. 

Assim, nobre Senador Jo.'ié Llns, faço apelo para que V. Ex.11 

retire a sua cm<mdn, pois ficará bem com a sua Bancada porque, 
amanhã. votaremos com essa emenda, consubstanciada no proje
to. Em u.sslm procedendo, V. Ex,11 ticnrio. bem com o seu Ceará, 
ficará bem com a sua consciência, tranqüila, pois foi um homem 
que governou uma autarquia com dez Estados, e poderia, hoje, 
fa2cr essa justiça a esses funcionários que balem à porta do Se
nado Fcdcrul, pedindo que os Senadores, na sua consciência, lhes 
décm a justiça que estão pedindo. tPalmas prolongadas.) 

O SU., J•RESJDENTJo: !Gabriel Hermes) - Antes de conceder 
a palavra no nobre Senadflr Franco Motora e, cm seguida, ao Se
nador Orestes Quércia, solicito, mn.18 uma vez às galerias que res
peitem o.qullo que o nosso Regimento prescreve. Repito, toda n. 
Cnsn e a Presldénclo. vêem com a maior simpatia o projeto. Assim, 
J)cdlmos a colnboraçüo das 1~alerlas no sentido de nfi.o se mantres
tarem, 

Concedo a palavra no nobre Senador Franco Monwro. 

O Slt, FRANCO MONTORO CMDB - SPl - Sr. Presidente, 
peço n V. Ex,11 que tnçn chegar b.s mtnha.s mãos o proccs.so rcre~ 
rente ao presente projeto de lc1. 

O Slt. I1Jt,Jo:SIDJo:NTJo: IGabricl Hcnnesl - Estou encnmlnhnn~ 
do-o n v. Ex,t~ 

O Slt. l'ltANCO MONTOIIO cMDB -- SP. Para discutir o pro
jeto. Sem rcvlsúo do orndor.l - Sr. Prcsldcnl<', Srs. Senudorcs: 

A nobre Liderança da Maioria declnrou que u ARENA é rn
vorávcl ao projeto c que nilo t.em nenhum Intuito protcllltórlo. 
Por Isso, fiz n V, Ex,n o requerimento pnrn que chc~nssc il.s mi· 
nlms müos o processo ondl' estú tl t.ramllac;ilo dt~ste projeto de lei. 

E o que vcrtrlco aqui, Sr. Presidente, é que este projeto, que tevt· 
Inicio na Câmara dos Deputados no ano de 1075 c que chegou ao 
Senado, aprovado pela Câmara c por todas as comissões especia
lizadas daquela Cn.<;a do Congresso Nacional, tramitou pelas Co
mlssôcs c rec{~bcu parecer unãnlmc, favorável a.o projeto. 

Quando o projeto velo no plcnõ.rio, Sr. Presidente, na primei
ra oportunidade f!ffi que podinmo.'i votA-la, aprovado por tod[l.'i as 
comlssües, com votação unânime, no dia 20 de março de 1070, o 
Senador Mnacyr Dalln, Vlt!t:·Lidcr da ARENA, requereu o adia
mento da dl.'i<:ussão dn projdo de lei, a fim de ser Celtn no dia 18 
de abril: o MDB votou contra, achando que não via razões para 
pt!dlr o adiamento da mat~rin, foi a discussão adiada para o dia 
UI de abril; no dia lH de abril chega o projeto com parecer~~ 
unánlmes, fnvorâvels; novo n~qucrlment'J da Liderança da ARENA. 
~ollcllando outro adiamento, para o dln 17 de maio. Agora, o Re
gimento não permite novo adl:tmento. A única forma de adiar o 
projf!IO r. a.pr<:Sl~nlar uma f!mcnda, porque, assim, o projeto volta 
as comissões. 

Não quero juii."\":Lr lntt>nt;Ôl'S, Ai 1•stão os fatos: a ARENA se diz 
favnrüvel ao projeto, ma/i lmpt~dt! a sua aprovação. 

() Sr. :\lauro lknevidt:s i MDB -- CEI - V. Ex.•l p!!rmitc, nobn· 
Senador? 

O Slt. FR,\SCO J\10NTOUO I MDB - SP 1 -- Ouço, com prazer. 
o aparte di! V. Ex.'l 

O Sr. l\tauro l~ncvidcs IMDB- CEI -Nobre Senador Franco 
Montnrn. é f'Xat.amenlc para fazer o registro de que na!> duas opor
tunldade.s cm que nos manifestamos contra o adiamento, Jnexlstla 
economiarios nas galerias da Casa. Nós estô.vamos conscientes da. 
justeza do projeto, com ele nos liOiidarlzamos, c gostaríamos que 
ele tivesse sido votado desde a primeira oportunidade, Indo ao 
encontro de um anseio justo c Jegit.lmo de 21 mil economlários 
braslleiroii. 

O SR, t'RASCO MONTOIUJ I MDB -- SP 1 - Agradeço o apar
te de V. Ex.11 , que responde il sef,\:unda critica feita. 

O Sr. l\lilton Cabral !·ARENA - PB1 - Dá licerça para um 
aparte, r.obre Senador? 

O SR. t'Jt,\.NCO MONT(Jit0 I 1\!DB - SP 1 - Com prazer. 

O Sr. Milton Cabral I ARENA - PB 1 - Nobre S1•nador Franco 
Montara, V. Ex.'', aqui, no Senado Federal, tem apresentado nume
rosos projetas, sobretudo na área trabalhista, Sem dUvida alguma. 
o .seu trabalho é rcspelt:ivel, e nós reconhecemos Isso. Ma~. V. Ex.a 
ha de convir que esta emenda apresentada pelo nobre Senador 
José Llns é uma emenda perfccclonistn, Se na Comissão de Legis
lação Social, quando esse projeto foi votado, teve como Relator 
um Senador da :'RENA_, o nobre Senador Ruy Santos, que votou 
pela sua aprovaçao, c nao houve um voto discordante, c se V. Ex.a. 
também, como Relator na Comissão de Finanças, votou favoravel
mente ao projeto da ARENA, nada impede que nesta discussão se 
aprovclte a oportunidade de uma emenda perfccctonlsta. Isso não 
significa protelação; Isso signlrtca o desejo de se fazer uma lei 
melhor. E todas as vezes que tivermos oportunidade de melhorar 
a lei, não devemos perder essa oportunidade. Portanto, esse desejo, 
essa vontade de querer uma votação urgente, eu não q,uerla acusá
la de eleitoreira, mas acho que não e uma justltlcaUva, E v. Ex.~ 
- como disse de Lniclo - que ê um Senador afeito a essas questões, 
hó. de convir que essa emenda nada tem de protelatória, Esta era a 
contribuição que queria dar. 

O SR. FRANCO MONTORO CMDB - SPl - Agradeço a Jem
brançb. do nobre Senador Milton Cabral, mas respondo a S. Ex.11 • 

dizendo que se se quer atender aos objetlvos do projeto, todos 
csta~os de acordo: as Comlsliõcs da Cãmnra aprovo.ram, o plenârio 
do. Camnra aprovou, as Comllisõcs do Senado aprovaram e só hó. 
uma solução: é o Plená.rlo do Senado aprovar, também. sC se quer 
aperfeiçoar, apresente-se esta emenda sob a forma de um novo 
projeto, porque ai não atrapalhará; porque, apresentado o projeto, 
o que vai acontecer? Volta à Comissão, c, se for aprovado, o pro
jeto volta novamente à Câmara, E se se passaram quatro anos 
da primeira Iniciativa, teremos mais quatro anos para a apreciação 
desta emenda, que pode ser Importante, não nego o seu mérito, Ela 
vai ser examinada, mas ela pode, perfeitamente, sem prej uizo para 
ningu~m. ser objeto de um projeto à. parte, que Irá aperfeiçoar, se 
ror o cnso, a legislação a respeito, mns sem prejuízo não apenas 
para o.' cconomiàrlos c para os runclonàrlos da Caixa Económica; 
sem prejulzo pura a deliberação que rol tomada por todos os Se
nadores. Precisamos estar coerentes com a deliberação que tomar
mos; se achamos que o projeto é bom, vamos nprovó.-lo; se é um 
outro que val apcr!elçoó.-lo, vamos apresentar um projeto sepa
rado; esta mesma fJroposlçüo pode ser recebida corno um projeto 
nutônomo, não haverá nl'nhum Inconveniente, c se terá atendido 
nos Interesses da classe, teremos feito jusUçn, teremos dado o res
peito q,ue merecem as Comissões competentes da Casn. !Pillmas 
da ~alcrln. 1 

O Slt. I11U~SIOENTI~ (Gabriel Hermes 1 - (Fazendo soar u 
cnmpalnhn.l - Mais uma vt•z, np<.'lo pura n.s ltnlcrlns, a rtm de qu1· 
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atendam à. nossa sollcltnçüo. Colnborcm, porque nsslm estou até 
cu sendo sujeito a ser advertido pela própria Casa c ser obrigado 
a cumprir o Regimento. Apelo, c creio que vou contar com a 
apoio dos Senhores. Repito, os Senhore:i tem n simpatia total da 
Cnsn. Por favor/ 

O nobre orador está com a palavra. 
O SR. FRANCO ~IONTORO fMDB .,.- SPl -O que todos gosta

riamos é ver a sJmpatJn transformada cm votos. 

O Sr. Agenor Maria (MDB - RN) - Permite V, Ex.11 um 
aparte? 

O SR. FRANCO MONTORO fMDB - SPl - Pois não. 

O Sr, Agenor Maria tMDB- RNl -Senador Franco Montara, 
acredito - c me parabenizo com V, Ex:.a. - que, na rcalldnde, 
V, Ex.o. trocou cm miúdos o que está ncontccendo. A Cnlxa Econõ· 
mica, aprovado este projeto, passa a ter um encargo financeiro 
malar. A Bancada da Governo estli. defendendo um Interesse da 
Caixa Económica, que não quer, realmente, ter esse encargo flnan· 
ceiro mo.ior. O projeto tem como objetivo, simplesmente, dar a eles 
os direitos que já são dos bancários; então, por que se negar esse 
direito? Simplesmente para dar à direção da Caixa Econômica. o 
privilégio de não arcar com a despesa financeira que o projeta 
traz? Absolutamente. t preciso que se compreenda que nctmo. do 
interesse da Catxa Económica está o de milhares de crto.turas que 
apenas querem ter o direito já assegurado à mesma classe, através 
do Banco do Brasil e do Banco do Nordeste. 

O Sr. José Llns fARENA - CE) - V. Ex.• me pcrmlte um 
aparte? 

O SR. FRANCO MONTORO fMDB - SPl - Ouço o aparte 
de V. Ex,11, nobre Senador José Lins. 

O Sr. José Llns CARENA - CEl - O projeto tal qual como 
está, nobre Senador Agenor Maria, tra.nsforma o regime da insu .. 
tutção, não transfere direito. Aí é que está o engana de V. Ex.• 
transforma podendo acarretar prejuízos, por isso prefiro deixar a 
opção com cada servidor. O mais é demagogia. 

O Sr. Lázaro Barbcna fMDB - GOl - Não apoiado. 

O SR. FRANCO MONTORO fMDB - SPl Permita que eu 
responda a V. Ex.a A primeira suspeita do projeto aqui apresentado 
é que ele torna racultatlvo. 

O Sr. Dlnarte Mariz fARENA - RNl - Gostaria que me 
honrasse com um aparte. 

O SR. FRANCO MONTORO fMDB - SPl - Permlta que eu 
responda antes as ponderações do seu ilustre companheiro de 
Bancada. 

uma das caractcrlstlcas do DlrcLto do Trabalho é precisamente 
a de ser constttulda de normas que são consideradas de ordem 
pública, que não podem ser modificadas pela vontade das partes. 
Por que? Porque nesta matéria, entre o forte e o fraco, a liberdade 
é que escraviza e é a lel que salva. 11: esse o sentido de toda a legis
lação trabalhista fPalmas). Com esse crltérlo, V. Ex.•, amanhã, 
dlrá: "!!caril. tacultado também. se o empregado qulser, para me· 
lhor responsabLlldadc, para melhor respclto a sua Uberdadc, abrir 
mão' da prerrogativa de não trabalhar aos sábados, trabalhar 
também aos domingos." Seria uma faculdade concedida a ele. 
t exatamente parn terminar com estas aparentes faculdades, como 
aquela que tol lntroduzlda pelo !amoso Fundo de Garantia do 
Tempo de serviço, tacultatlvo. Fica tacultado á empresa e não ao 
empregado ao forte e não ao fraco. Toda a legislação do trabalho 
tem este s~ntldo. E é precisamente este, Sr. Presidente, Srs. Sena
dores, o sentido da presença dos lnterssados, aqui; eles mostram 
claramente qual é o pensamento da classe, e eu lo.mento a adver
tência feita a eles, porque esta Casa deve ouvir a voz do povo, 
porque foi o povo que nos elegeu - pelos menos àqueles que toram 
elcltos pelo povo fMulto bcmll gostam de ouvlr a voz do povo. 
CPalmas.l Esta é a slgnltlcação desta presença. 

Sr. Presidente, quero dizer, com toda a clareza, que o que se 
quer, na realidade, aqul, é protelar mais uma vez. 

o nobre I..lder da Malorla declarou que to! procurado por dlrl· 
gentes da clnsse, apelando para que aceitassem a emenda. 't ver
dade, porque cu sei do fato e fuL procurado, também~ mas, é pre
c1:3o expllcar a verdade intctro.. O projeto corre o risco de ser 
recusado. Melhor do que n recusa será. uma emenda, que ainda 
dclxo.rá uma cspcrnnça. E então ê nesse sentido, como um mnl 
menor, que cato. emendo. tal ncettn. por nlguna dos dirigentes. 

Mas, cu quero dizer que por tudo que c~tá. no processo c por 
Isso pedi que o processo viesse b.s minhas muos - todos os po.re
ceres da Cl'l.marn todos os pareceres do Senado, foram tnvorávcts 
b. pretcnsüo. E uQuL se rcatlrma. Mas se somos tódos fo.vorá.vets, 
vamos aprovnr o projeto c vamos tomar a emenda como um pro
Jeto à parte para examiná-lo. Talvez ele atenda algum ob)etivo. 
Mns quero advcrllr, ant.cs do exame do projeto, pnrn o risco dessas 
aparentes taculdndeli. Qunndo se dá faculdade é permitir que n 

empresa Imponha n sua vontade, porque da chc!la vnl depender a 
promoção, a designação e toda vida funcional c, em alguns cn.<;os. 
até a continuidade no emprego. 

Quero responder, finalmente, à afirmação de que esta era a 
primeira vez que se ouvia uma voz, nesta Bancada, a dctcndcr Otl 
funcloná.rlos da Caixa Econõmica Federal, ou os economiú.rios cm 
geral. A resposta cstfl. também no processo. O parecer da Comissão 
de Finanças foi relatado por mim, cm nome do MDB, e conclul 
claramente pela justiça, c mais do que pela justiça e pela legali
dade, pela Imperiosa necessidade da aprovação do projeto. Cito, 
Inclusive, uma decisão do Supremo Tribunal Federal, no Parecer 
n.0 502178 proferido não, hoje, na presença dos representantes dn 
classe, mas na Comissão, em 17 de agosto de 1978. Lembro que o 
próprio Supremo Tribunal Federal, na Súmula n.0 55, c::~tabelcceu 
o pré-Julgado - "as empresas de crédito, tlnanclamento ou lnvc•· 
tlmcnto, também denominadas financeiras, equiparam-se aos esta
belecimentos bnncárlos, para os efeitos do art. 224, da Consollda
ção das Leis do Trabalho". 

Isto se aplica a todas as organizações, tnclustvc a Caixa Econó· 
m1ca Federal, mas não podemos exigir que cada funcionário pro. 
ponha uma ação para ganhar, aflnrtl, no Supremo Tribunal Fe
deral. A função do Congresso é, reconhecendo a Justiça, aprovar 
uma lcl e aprovar já, para fazer justiça, através de atas, c nd.o 
prometer jusUça através de palavras. 

o Sr. Dinarte Mariz fARENA - RN 1 Permite V. Ex.• um 
aparte? 

O Sr. Humberto Lucena fMDB - PBI - Permite V. Ex.• 
um aparte? 

O SR. FRANCO MONTORO fMDB- SPl- Ouço, pela ordem, 
o aparte do nobre Senador Dinarte Mariz. 

o Sr. Mlnarte Mariz fARENA - RNl - Nobre senador, eu 
lamento a discussão porque já disse, em apartes, que os dois Parti
dos estão de acordo com a aprovação da matéria. 

O SR. FRANCO MONTORO fMDB- SPl- Então vamos apro
v:i-lo. 

O Sr. Dinarte Mariz tARENA - RNI - Eu sei, Ex."', que sou, 
talvez. o mais velho de quantos se encontram nesta Casa, e sei 
que as galerias, muitas das vezes, inspiram os oradores. Mas 
quero, também, talar daqui para n.s galerias c dizer nos que me 
ouvem, que este projeto, sendo de origem do meu Partido, ele
será aprovado pelo meu Partida porque nós é que somos maioria 
nesta casa. 

O SR. FRANCO MONTORO fMDB- SPI - Agora! 

O Sr. Lázaro Barboza IMDB - GO) - Agora! 

O Sr. Dlnarte Mariz fARENA - RNl -Se nós tôssemos con
tra, o projeto não passaria. Então, eles não são analfabetos c 
sabem que será a ARENA a rcsponsó.vcl pela aprovação do pro· 
)eto. 

O Sr. Lázaro Barboza. tMDB - QQ) Foi para isto que se 
criou o Senador lndireto. 

ú SR. FRANCO MONTORO IMDB - SPl - Só não é apro
vado por uma razão: n ARENA é tavoró.vel, mas o Governo é 
contra. 

O Sr. Jlumberto Lucena. fMDB- PBl- Permltc V. Ex.• um 
aparte? 

O SR. FRANCO MONTORO fMDB - SPl Ouço o aparte de 
V. Ex.a 

O Sr. Jlumberto Lucena. IMDB- PBl - Apólo inteiramente a 
argumentação de V. Ex." em favor do projeto, Que é justo e opor .. 
tuna, quero lembrar que há. uma solução, do ponto de vtsta rcgt
mentn.I: o requerimento de urgêncio. assinado pelos dots Líderes 
- da Malorln e do. Minoria - para. que n matéria fosse votada 
imediatamente. Então, a ~mcnda do Senador José Llns Iria ó.s 
Comissões competentes mas, dentro de poucos dias, teríamos aqui 
uma decisão em torno do assunto. 

O SR. FRANCO MONTORO fMDB - SPI - Flca a sugesti\o 
il Liderança. 

O Sr. Lozaro Barbem. iMDB - GOl - Permite V. Ex.• um 
aparte? 

O SR. FRANCO MONTORO IMDB - SPl - Com prazer. 

O Sr. Lázaro llarboza. <MDB - 00> - Eminci1te Senador 
Franco Montara, V. Ex.11 tem razão. A prcocupaçõ.o dn Bancado. 
do MDB C que ocorra com esse projeto o Que ocorreu com n lel 
do inqutllnato, a denúncia vnzin, que dormiu unos c anos nn:s 
gavetas do Congresso Nacional porque a Mniorln, n cada vez que 
o projeto cntrnvn na Ordem do Dln, encontrava umn razüo, en
contrava um mf'lo parn procrnsttnti-lo. E esse projeto, que jt'L 
tem quatro nnos de tramitnçílO, prntlcnmcntr., esse projeto que
roi ndlndo cm 20 de mnrço, novamente ndlado ·- c houve esses 
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adiamento.:; todos por conta da Allu.nça. Renovadora Nacional -
no dia liJ de a.brll. Houve tempo suficiente para preparar a emen
da, por que so agora surgiu uma emenda de Plcn:'l.rlo, eminente 
Senador? O que queremos, V. Ex.1l tem rnz.ão, ó que não ocorra 
com esse projeto o que ocorreu, por exemplo, com o projeta de 
lei da eminente Sl!nndor Itamar Franco, dispondo sobre os direi
tos humanos, que tal aqui procm.stlnado lndetlnldamcnte. O que 
ocorreu também com a denúncia vazia, que só depois de multa 
luta é Que conseguiu ser aprovada. 

O Slt. FltANCO l\10NTORO t MDB --- SP I - Agradeço à con
trlbulçúo de V. Ex.11 

Concluo, Sr. Presidente. Penso que o debate tornou claro a 
situação. O Senado tem perfeita posslbllldadc de aprovar este 
projeto af{ora. A ARENA é ravorilvel e está presente, é ravor:'l.vcl. 
O MDB é favorável c cst:i. presente, vamos votar. Haverá. prejuízo 
para esta emenda? Não. Ela pode ser apresentada sob a rorma de 
um projeto. 

O nobre Senador Humberto Lucena. lembra que podemos dar. 
atê, ca.ráter de urgência a este projeto que Irá, se as Comissões, 
depois debaterem o problema considerarem conveniente e do In
teresse público, ele será aprovado porque Irá melhorar a :-;ituação 
da categoria profissional. 

Mas, é patente, Sr. Presldt~nte, que a razão é outra c que este 
adiamento, ao lado dos ouLro:-; adiamentos jâ. havidos, vai slgni
rlcar mnls uma protelação. Talvez seja a última esperança a 
aprovação desse substitutivo, ma:-; C preciso dizer Que scrâ. um mal 
menor. 

O nosso dever, o dever do Senado que deve agir como um ór
gão Independente, é a Constituição que diz - congresso Nacional, 
Poder Legislativo, é um poder Independente. Estâ. aqui Presl~ 
dente, a. Câmara já se mantfc:;tou, a ma.lorla do Senado já está 
presente, vamos dar coerCncla, rcspo:-;ta c conseqüência àquilo que 
aqui !ol dito. Se todos somos favoráveis. vamos aprovar, já, e já. 
vem tarde, este projeto que foi aprovado por todas as Comls:-;ões c 
pelo Plenâ.rlo da Câmara dos Deputados. S assim que se faz justi
ça; com atas c não com palavras. 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente !Multo bem! Palmas.l 
O Sr. Orestes Quêrcia 1MDB - SPI - Sr. Presidente, peço a 

palavra para discutir o projeto. 
O SR. PRESIDENTE !Gabriel Hermesl - Concedo a palavra 

ao nobre Senador Orestes Quérela, pnra discutir o projeto. 

O SR. ORESTES QUllRCI,\ 1 MIJB - SP. Para discutir o pro
jeto. Sem revisão do oradort - Sr. Presidente, Srs. Senadores. 

Serão r:i.pldas as minhas palavras, que poderiam ter sido ditas 
naquele aparte Que V. Ex.1~ Interrompeu. 

Eu queria contestar a:-; alegações do Líder Jarbas Passarinho, 
a primeira. com relação ao oportunismo da Oposição e, segunda, 
com relação à alegação de S. Ex,1l de que a ARENA não quer pre· 
judicar os funcionários da Caixa Económica. Federal. 

Sr. Presidente, gostaria, se fosse passivei, que V. Ex.a me enca
minhasse a emenda feita pelo Senador José Llns, que deve estar 
nas mãos de V. Ex.11 IPnusa.l 

Sr. Presidente, é exatamente o que eu pensava: houve uma 
modl!icação na redação da emenda, depois que ela foi apresen
tada à Mesa; 

O Sr. Jarbas l'as.•ia.rlnho IARENA - PAI - Sr. Presidente, 
Isso não é éttco! 

O SR. ORESTES QUf.RCIA I MDB - SP I - ... demonstrando 
claramente Que foi uma emenda ... 

O Sr. Ja.rbas l'a.•isarlnho tARENA - PAI - Sr. Presidente. 
peço a palavra pela ordem. Quero propor uma questão de ordem 
relativa il. observância do Regimento. 

O Sr. José J..ins !ARENA - CEI - Nobre Senador Orcste:-; 
Quércln, a minha proposta é es:-;n ai. V. Ex."' tem cm mii.o:-; a minha 
propo:-;ta. 

o SR. J•JtESJDENTt: !Gabriel Hermes I -Com a palavra, piU'u 
uma questão de ordem, o nobre Senador Jnrbns Passarinha. 

O Slt. J,\ltiiAS I'ASSAilJNIJ[I !ARENA - PA. Pura uma qucs· 
tflo de ordem. Sem revlllÜO do oradorl - Sr. Presidente, a ques
tão de ordem que levanto, dlriJ:tida a V. Ex.11 , é para saber se ll 
emenda upresentnda pelo Scnador José Uns !DI por S. Ex.'~ ante:; 
da dlscus:-;[lo aQui iniciada, modificada ou nua ... 

O Sr. Orestes Querci;L tMDB- SPI -Depois da leitura, 

O Slt. JAIUIAS I'ASSAIUNIIO t!\REN!\ - PAI - E se é ético 
que um Sr. Senador utilize as expressões de um Senador que tornou 
a Iniciativa de razer a emendn c toma n lnlclntlva de modificá-

1~, se é ético, repito, que um Sr. Senador possa tn.zer cons!Oera
çoes de méritos sobre isso. 

O SR. PRESIDENTE C Gabriel Hermes) - Solicito uo nobre Se
nador Orestes Quércla que tenha paciência c que me mande, por 
obséQuio, o processo, para eu poder responder a questão de ordem 
levantada pelo Lldcr da Maioria. 

O Sr. Orestes Quércln. tMDB- SP) - Com todo o prazer, Sr. 
Presidente. 

O Sr. José Lins tARENA - CE) - Se V. Ex."' permite, nobre 
Senador Orestes Quércla, eu gostaria de Informar QUe a minha 
proposição está cm mãos de V. Ex.11 para qualQuer tlm. 

O SR. PRESIDENTE !Gabriel Hermes) - Solicitaria que u 
emenda que está sendo consultada. pelos Srs. Lideres fosse remeti
da à Mesa. (Pausa. 1 

"Solicitava ao nobre Senador Orestes Quércla QUe nos reme
tesse a emenda à Mesa, por obséQuio. 

O Sr. José LinN tARENA- CE)- Nobre Senador Orestes Quér
cia, quero razer uma declaração aqui: Minha proposição est:í. em 
mãos de V. Ex. o. c poderá ser Jida por V. Ex.11 

O Sr. Orestes Quércia. IMDB - SP) - Vou ler então a.s 
duas proposições de v. Ex.u. que estão cm minhas mãos. 

Primeira proposição: 
·• Art. 1.0 Os empregados das Caixas Económicas com jor
nada normal de oito horas dJá.rla.s de trabalho poderão 
optar pela situação prevista nos urts. 224, e 226, da Conso
lidação das Leis do Trabalho, subordinados nesta hipótese 
a W11a redução salarial correspondente às horas subtrai
das da respectiva jornada normal do dia de trabalho." 

Assinado por V. Ex.a CXeroxl 

A out.rn emenda de V. Ex.11 : 

"Art. 1.0 Os empregados das Ca.lxas Económicas, com 
jornndn. normal de oito horas de trabalho, poderão 
optar pela situação prevista nos artigos 224, e 226, da Con
solidação das Leis do Trabalho excluindo-se as demais pa
lavras dn. emenda anterior." 

Demonstrando, Sr, Presidente, QUe houve Improvisação t:om o 
fim de atrapalhar o trãmlte normal do projeto de lei. 

O sr. Jose Uns tARENA - CEI - Pennlte V. Ex.u. um aparte? 

O Sr. Orestes Quércia. IMDB- SPl -Pois não. 
O SI!. I'IIESIDENTE !GabrieL HermeSJ - Pediria a atenção do 

Plenário. v. Ex.•~ permlte, nobre Senador Orestes Quércla, que a 
PrcsldCncia dê um esclarecimento à Casa? 

A emenda não é a que, talvez, esteja sendo escolhida. A emen
da que deve prevalecer é a que !ai lida pelo Sr. 1.0 -ScCTetárici, e é 
essa QUe peço seja trazida à Mesa, para que eu possa ler. Peço a 
V. Ex,n que colnborc com a Prcsldéncla para a boa ordem dos 
trabalhos. 

tTumulto. Trocam-se apartes. I 
O SI!. PIIESIOENTE IGubrlel Hermes! 

se.c;são por 5 minutos. 
Está suspensa u 

<A Sessão é suspensa. às 17 horas e 54 minutos e rea
berta. ·às 17 horas e 58 minutos). 

O SR. PRESIDENTE CLulz Viana) -Está reaberta a sessão. 

Sollcito ao Senador Orestes Quércla QUe continue com o seu 
pronunciamento. 

O SR. ORESTES QUÉRCIA CMDB-Sl'l -'- Sr. Presidente, n 
minha Intenção, ao responder ils puln.vrn.s do Líder da ARENA nes
ta CWia, que como cu disse anteriormente, poderiam ter sido res
pondidas num simples aparte ao nobre Senador Dirceu Cardoso, 
foi demonstrar que a ARENA, na. realldn.de, não está Querendo aju
dar os cconomi:'l.rlos, servidores da Caixa Económica Federal, que 
têm um direito legitimo, de acordo com o que a própria lei esta
belece, porque eles exercem as mesmas !unções dos bancl'l.rios. que 
são beneficiados com o. leglslaçüo da. Consolidação dn.s Leis do 
Trabalho. 

Hl'l., realmente, dn pn.rtc da ARENA, Sr, Presidente, a lntcnçüo 
de procrnstlnnr, de pns.sar pn.rn n frente; e eu nflo poderia adm1Ur 
que houvesse ncusaçilo contra o MDB, do. parte do Lider da Maio
ria; c pnrn demon.strnr que a ARENA npenn.s quer procrnsUnn.r e 
que cu levantei estn questilo, pnrn demonstrar QUe houve tmprov1-
saçfi.o. 

Eu nüo e.stou razcndo ncusnçõcs no Senador José Lln.s. Se ele 
resolveu modlrtcnr, é problema dele; eu apenas quis demonstrar 
que ele modificou; nflo estou tLcustmdo de nn.dn o Senador Jooé 
Llns. Ele resolveu mod1flctLr, e segundo ele até cm rnzito de con
tnto com Scnndorcs do MDB; ele cnbou de me dizer neste ln.stn.ntc. 
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Eu náo tive u. lntençüo de n.UnJ:.,rtr ninguém c por IS.'lO que não 
po~so n.dmtttr, como não admito dt~ ninguém, a.cusnçõcs deste ja.cz. 

O Sr. Jt~ I.lns I ARENA-CEI -w Pcrmtk V. Ex.n um apa.rte? 

O Slt. OltESTES llUt.RCJA 1MDB-8Pl -Pois não, Senador. 

O Sr. José Lin.'i I ARENA-CEI- V. Ex.~~. .~abc como nós traba-
lhamos no Senado; nós discutimos Idéias, há. Wxtas que são redlw 
gldos pn.rn serem submettdos n nós, traduzindo nosso pensamento. 
Não hó. dúvtdn.s que podem se fn.zcr d1vcrsn.s proposições, que são 
lcvndns h.qucles que querem representar n.s suns próprias tdéln.s. 
Quo.lquer que tenha sido o número de Idéias surgidas, quero dizer 
n V. Ex.n que a minha idéia, o meu desejo, a minha proposição, 
aquela que, onctn.lmente, eu propus, aquela sobre que V. Ex.11 terá 
que opinar, todos nós teremos que optnu.r o. favor ou contra, mas 
aquela que a minha. consclénc1a dita, para ajudar aqueles que es
tão servindo a este Pais que, portanto, também precisam ser aju
dadas, a minha. proposição é esta que vou ler para o Plenário e 
peço a V. EX,Illl que se atenham à minha proposição, que é n. que 
está, realmente, sendo submetidu. à apreciação CIOS Srs. Peço licen
ça à Mesa po.ra. ler o texto da proposição por mim assinada: 

"Art. 1.0 Substitua-se pelo seguinte: Os empregados das 
Cnlxll.S Económica.<, com jornada normal de oito horll.S diá· 
rlll.S de trabalho, poderão optar pela sltuo.ção prevista nm; 
nrts. 224 e 226 da Consolldaçiio dll.S Lels do Trabalho." 

Só pura. c cxclusiva.mcnte, cstn. a minha proposição. Este e 
o meu pensamento, u.quelc que cu julgo que, realmente, sa.Us!n..z (l.(),'j 

servidores dn. Cnlxa. Económica, muito mais do que a proposta que 
seria votada hoje, conforme v. Ex.118 sabem. Quero dizer mais que, 
hoje mesmo, troquei idéias com colegas de a.mbna n.s bancado.s e 
não me pa.rccta haver ~ra.ndc discordância a respeito disso. E ain
da mais, se a proposição orlgtnal for aprovada hoje, essa scrà. to
talmente prejudicada porque já ninguêm poderá mo..is optar; so
mente pela substituição é que os servidores da. Caixa Económica 
poderão fazt.!r opção c jama.is se a proposição orfg1nat ror apro
vada.. Agradeço a v. Ex.n a atenção com que me ouviu c quero que 
receba esta minha pa.I:l.Vrn..como a finai do meu pensamento. Mui
to obrigado a. V. Ex.o. 

O Slt. OltESTES QUtRCJA 1 MDB - SP 1 - Eu é que agradeço 
u. V. Ex.~t 

Evidentemente, o e~clarcctrnento de S. Ex.a comprova exa.ta
mcntc aquilo que cu queria dizer: que houve um moditlcaçõ.o de
pois da apresentação da emenda ou antes dela .'le transformar ern 
apresentação ortclal, que seja.; o que ocorre ê que eu li na Mesa 
uma emenda, c depois vcritiquel que era outra a. emenda que es
tavn. lá. Mn.s cu quis demonstrar. Sr. Presidente, que houve Im
provisação. Então, a ARENA não está colaborando de ca.'io pensa
do com os servidores da Caixa. Está., realmente. tentando preju
dicá-los: esta é que é a realidade. 

O Sr. José Uns IARENA-CEJ - Permite V. Ex.11 um aparte? 

O SR. ORt:STES QU;:JtCIA 1 MDB-SP l - Daqui u alguns jru;. 
tantcs, com todo o prazer. 

E o que é mais sério, Sr. Presidente, o Lide r da Maioria disse 
que essa questão do. opção tal uma proposta de liderança..., de fun
cionários da Cu.l.xn.. Isto me parece multo sério, porque não existe 
opção; não existe essa questão; isso é uma invenção. O que ocorre 
é que a lei, se n.provadn, vai estabelecer que os servidores vão tra· 
bulhar 6 horus. A lei pode diminuir o horário de serviço do servi
dor; mu.s não )>Ode diminUir o salúrio. Por isso é que a Senador 
modlrtcou n. sua cmendn, porque sua emenda. dizia: "Redução su.
lar!al correspondente ils horas subtraldas da respectiva jornada". 

O Sr. José Lln" IARENA-cEI- Com o que cu não concordo. 
Tinha que modtt1car, é claro. 

O SR. OltESTF.S QUt.ltCIA ! MDB-OP l - Isso não ó passive!. 
Isso é lnconstltuclonn.l. Is..'iO é um a.bsurdol Mns a lei pode diminuir 
a jornada de trabalho. 

O Sr. José Uns ·I ARENA-CEI - MU..'i sem reduzir, sem pre
J uizo. 

O SJt. OJtESTES l!Ut.ltCJA I.MDB-OPJ - Então, evldente
mente que não posso concardn..r. Se fOS.'ic tunc\onó.rlo dn Caixa Eco
nômlca Federal, cu não estaria de acordo com as lidcrançns que 
negociaram i.'l.~o com o Llder do Governo, porque nfi.o cabe falar 
cm opção. O projeto de lei que poderíamos c dcvcrlamos aprovar 
nesta tnrde diz que n. jornada. de trabalho dos funcionó.r1os da CuJ· 
xa Econôm!cn. Federal dcveró. ser de a hora.s, como os bancários. 
Núo se trata dt~ falar de opçilo de 8 para O horas. Ninguém vu.1 tra
balhar 8 horn.'i. Se nprovndn a lei, todo.'i os .servidores Vii.o trnbnp 
lho.r O horas. 

Por Isso é que cu alerto U.'i lldernnçu .. 'i dos servldorc.'l dtL Cu.lxu 
Económica Fcdcrl~l. Talvez eles não estejam certos. Tulvcz hujn 
um equivoco, porque a lt•l ê muito ciltm. Os servidores poderõ.o 
t:-abn.Ihnr 6 hora1-1, tüo-.somcntc, de acordo com o.s bnncó.rtos. 

F:nun rstc:\ os cscln.reclmcnto.'i, Sr. Prcl'iidentt•. 

O Sr. Nel!mn Carneiro IMDB-RJl - Permite V. Ex.n um 
aparte? 

O Slt. ORESTES QUf.ltCI,\ 1 MDB--SP 1 - PoiJ; nilo, nobre Se· 
nadar Nelson Carneiro. 

O Sr. Nelson Carneiro 1 MOB-RJ) - Apenas para sltU(lr o 
problema. A emenda do nobre Senador José Llns diz: ·•os emprega
dos da. Ca.Jxa Económica, com jornada normal de a horns dtárJU.'i 
de trabalho, poderão optnr ... " Ora, todol'i os runclonli.rto.s da Cn:l· 
xa Econômlca têm, cm regrn, 8 horn.s de trabalho. Não prcci~n., 
portanto, essa distinção. Mas, o que pode resultar dai é que não se 
apUcaní o art. 225, que diz que essa. jornada não poderá ser maJor 
que 8 horas e que as 2 horns são extrnord1nó.rins. 

O Sr. José Llns !ARENA-CE) - Isso é contra a lei, nobro 
Senador; isso é Ilegal; mo.is de 8 horas, a. não ser que seja hora 
extra. 

O Sr. Nelson Carneiro tMDB-RJI - Não. passando as 6 ho
ras, as 2 horas são extra.ordJnó.rJas. 

O Sr. Jose Uns !ARENA-CE) - 1!: a legislação bancária. 

O Sr. Nelson Carneiro t·MDB-RJl - As duas horM são ex
traordinária.'. Assentado aqui que os empregados têm 8 ·hora.., 
parece que eles, optando pelus 6, ou pelas 8, sendo obrigadm; a 
optar, eles não receberão as horas extraordinárlas, quando o pro
jeto dlz que se aplica lmedlatamente n todos um horário de 6 ho· 
rn.<. Portanto, é muito mais claro ... 

O Sr. José Llns I ARENA-CE! - Mll.S, sem garantia de munu
tcnção de qualquer dlrctto, nobre Senador. Ai é que chamo a 
atenção de V. Ex ... 

O Sr. Nelson Carneiro !MDB--RJJ - Acho que a Intenção -
c faço j ustlça no nobre Senador José Llns - é boa, mas S. Ex.'" não. 
foi tellz na redução, porque empregados com 8 horas diá.rSas de 
trabalho são todos os a.tua1s. Então, é redundante dtzer: "os fun
cionários da Caixa Econõmica com uma jornada normal de 8 
horas dt! trabalho". Todos têm a horas de trabalho; e eles lutam 
exatamentc é para que, cm vez de 8, sejam 6. Acho que a Inten
ção do nobre Senador José Llns é muito boa, mas t! desneccssártn. 
es.'ia repetição. 

O SR. ORESTES QUtltCJA IMDB-8Pl - Evidentemente, o 
esclarecimento do nobre Senador Nelson Carneiro coincide com a 
nossa alegação. Se aprovado este projeta de lei, n jornada de tra
balho será. de 6 horas. Se de acordo com a CLT. a Caixa quhmr 
dar duas hora.s e>ctrns, pagará as duas horas extras. 

O Sr. José Lins !ARENA- CEl -Permite v. Ex.• um npar· 
te? tAs.scntlmento do orador,) - Com absoluta slncerldndc, não 
sei onde c.'itá a dificuldade de se entender que níio há. nenhuma 
modificação quanto no espirita da proposição, apenas o servidor 
toma. n. sua decisão. V. Ex.n estó. inteiramente enganado. 

O SR. ORESTES QUÉRCJA !MDB-OPJ - A lei vnl decidir. O 
servidor não vn.l ter de tomar nenhuma opção, nenhuma decisão. 

O Sr. José Llns ·!ARENA-CE) - Mas, não é o que estou di· 
zendo a V. Ex.~t? A lei está decldtndo, está impondo. E a nossn 
proposição é que o servidor tome n decisão. 

O SR. ORESTES QUf.ltCIA iMDB-Sl'l - Os servidores não 
vão achar ruim que a. lei Imponha seis horas. 

O Sr. José Lins tARENA-CE) - Nobre Senador, com a. ex· 
pertência que eu tenho de vida neste problema, convivendo várln.'i 
vezes com 22 mu servidores, conhecemos os seus probiemns. Ainda 
mais: tomos procurado por servidores dn própria Caixa Econõm1cn 
para discutir o problema conosco, Não vejo, stnccrnmentc, como 8C 
a..'iSaco.r contra. nó.'i a o.legação de que queremos simplesmente pro~ 
tela.r, quando, na rcn.lldnde. o. opção que sugerimos é melhor do 
que a que V. EX.'Ii> querem dar. 

O SR. OltESTES QUtltCJA fMDB-SPl - Não apoiado. A~so· 
lut.amcntc, nüo apalado. 

O Sr. Nelson Carneiro tMDB-RJ) - Antes de concluir, per
mite V. Ex.u um aparte? 

O SR. ORESTES QUtiiCIA 1 MDB-SP l - Pois ni1o. 

O Sr. Nehmn Ca.rnein, (MDB - RJJ - Quero compreender 
o esforço dos nobres colegas da ARENA. HoJe, se este proJeto tosse 
votado, Herln neces..•mrlnmcntc r~jcltndo. De modo que todns essa:~ 
tcntutlvM vJsam, no fundo, cvJlnr c.stn reJeição. E talvez seja este 
o objcttvo da emendn do nobre Senador José Lins. Mns seria bom 
que se dls/'iessc Isto clnrnmcntc, paro. que tados tlcnS.Sem clcntcs 
de que este é o pensamento da Mnlorln que, levado por conside
rações do próprio Governo, resultaria na rcjelçü.o da projeto, hoje. 
E QUI! n Maioria pede tempo pnra estudar uma possibilidade de 
nprovnr. O que fnltn upenns é esta declnraçfto slnccrn da Maioria. 
E não hnvcrlu tnnto debn.tf!. 

O Slt. OlmSTt:S QUtltCJA fMDB - SPl - Aceito o opart.e 
c Incorporo com .snti:Jfaçüo, também npelanda pnrn a slnccrldnde 
dll Mnlortn. 
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O Sr. l\larcos Freire IMDB ·- PE! -- Permite V, Ex." um 
aparte~ 

O Slt. ORI,S'rES QUl<ltCI.\ <MDB- SP1 -Ouço o nobreS"· 
naclor Mnrcu:i Freire. 

O Sr. !\I arcos Freire 1 MDB - PE> - O argumento do Sr, Se· 
nadar Nelson Carne_lro, tenho a Impressão, não encontra. procedên
cia n~fi manlrcst.açiH~S reiteradas dos Integrantes da ARENA, Pelo 
c~ontrarlo, eh~."i cht~garam a disputar se o projeto poderia ser con
.'lld<~rado do MDB ou da AREN1\, desde que, segundo eles cn!atlca· 
mnntl! proclamarnm, a ARENA concorda com o projeto. t verdade 
ctuc esta afirmativa deles foi contraditória, porque eles se negam 
:t npravur_o projeto. Portanto, ntL verdade, hil. um paradoxo, há uma 
contraUlçao c, quem sabe, depois dos argumentos exaustivamente 
expost~s. mostrando que a emenda José Llns, realmente, não tem 
procedcnci~. quem sabf! se ainda poderíamos, neste final de noite, 
ou de scs~mo. aprovar esta proposh;flo que vem desde 1975. 

O Slt, ORESTES QUf:ltCI,\ ( MDB - SPI - Agrudcço o aparte 
de V. Ex.1l 

Terminando, Sr. Presidente, lembrO-mf! que, hó. alguns ins
tantes atrás, quando o ilu:;trt~ Senador Agcnor Maria disse que 
a ARENA estava defcndt~ndo os lnLt~resses da Caixa, mas não es
tava dcfcndtmdo os Interesses dos servidores da Caixa, nós per
cebt•mos uma n!at~flfl dt~ nervo:; da parte da Maioria. 

f: evlclcntc que o Sr. Senador Ag:cnor Maria tocou no ponto 
mal:; :;cmsiví'l. E.sta, na realidade, é a lntençflO da Maioria. nesta 
Ca.'ia, procra.'itlnando mais uma vt~z. dcpols de tantos anos, um 
projet-o da mais alta justiça para os servidores ela Caixa Eco
nómica Federal, I Multo bem! 1 

O SR, PIU~SIDENTE 1Lui7. Vmna1 - Concedo a palavra, CD· 
mo Lider, ao Sr. Senador Jarbali Passarinho. 

O SR. JARB1\S 1'1\SSMtlNJIO 1 ARENA - PA. Como Líder. 
pronuncia o !'!egulnte discurso. Sem revisão do orador.) - Sr. 
Presidente, Srs, Stmadorrs: 

Quero me dlr!glr pa.rllr:uiarmcntc, embora que no todo, no 
Plenário dn Senado Ft~dcrnl, àqueles que carregam comigo nos 
ombros a rP:>ponsablliclade d1~ representar o Governo. O que se 
verificou hojP., ntsta tarde, 4: altamente rico para. que nós, homens 
da Maioria, tiremos n.~ nos:in..'l lições. 

E:-;te projeto, que foi aprOV!ldo, Inclusive, com meu voto, como 
membro dn Coml~:;úo de LcJ..ti1ilill~lia Social, t~nt.ão relatado pelo 
Senador Ruy Santos, da Bahla, nu'qut!la ocasião foi objcto de ma· 
nífcstnção cll' regozijo por vúri<lS representantes de Caixas Eco
nômlcas do Bra.sll, lU. na Comb:iào de Lc~lslo.ção Social. 

Sabemos o que foi a necc1isldadr! de ~~stc Congresso Nacional 
votar matérias que se haviam acur.llllado durante o período da 
campllnha clt!itoral. Este projcw, ar,ora, ptlla prlmclrn. vez, entra 
cm plenlirlo, ao começarmos c:;ta legislatura. O que acabamos de 
ver aqui stio VOZl'S da Oposição querendo fcrretear a nós, hom1ms 
do Governo, querendo lncompatlbllbar-nos com a opinião daquc· 
les que silo O!'i principais intcn~ssado!'i, que sft.o os trabalhadores 

' da Caixa Económica, querendo pintar a nós como _advcrsttrios de 
suas nspirn('ões c a ele:oi corno arautos des.ms asplraçocs. O que disse 
- repito - cm cinco anos nesta Casa nâo vi neste Plenário, não 
tive a oportunidade de ouvir ne:lte Plenli.rlo a defesa das uspt:n· 
ções que agora se consubstanciam neste projeto. Na...o; Comlssoes, 
s!m, sem dúvida, com n votação da ARENA. 

Como disse muito bem o nobre Senador Dlnnrtc Mariz, é a 
ARENA que vai aprovar ou é a ARENA que vn~ rejeitar o projeto. 
Sobre nú:i pe:mrú o ónus, se o rejeitamos, e e nn~urnl que para 
nós tnmhém cheJ.tucm os bõnus, :;e o aprovamo:;, Nao este quadro 
que SI! pintou aqui <: que cu clusslrtcarin. de .onortunlstn, cm cer· 
tos momentos, porque em primeiro lugar, nua estou acostumado 
n ver urna emenda de plenli.rln ser discutida como foi dlscutl~a 
esta, como se o IWU mt!ritu esLlvc:;st: sendo objet.o de coJ.{itaç~lO 
na comissão especifica, uo invé:; de .se di~cutlr se cabia ou nao 
a emenda, se se deveria ou nüo fazer um apelo, que inicialmente 
tal retto cm termos clvlllzndos, pnrn que a própria Liderança do 
Governo retirasse a emenda, :Jc convencesse o seu companheiro. 

Pnssou-.sc cntilo n analisar profundamente n emenda, scmp~t~ 
sob o úngulo da crítica que nos emprcstavu uma utltude mnle
volu. Até que, e•t!dentcmentc, a paciCncla tem um limite, ate QUC 
se procurou exibir nesta Cnsn um documento que nüo tlnhu valor, 
porque todos que <•stamos nestn Cusu sabemos quc parn quulqucr 
documento ter valor é preciso ser rec<!bldo e Ilda pelo Sr. l.u-se
crctó.rto da Mesa. 

Nii.o intcrc:;sa. se houve antes um outro tipo de rcdnçfw. A rL~· 
daçilo qtw cabe no Senado c no.'i Scnndorcs rc:-;pomui.v~ls examinar 
é mmtamtmtc aquela que foi Ilda pelo Sr. 1.0 -Secrctnrlo c que, ll 
purUr dai, pnssn n entrar cm dlscussüo. 

Qual ll~r!u sido o objetlvo de mo:it.rnr que n emenda do Sena
dor José Lln:-; teve duns rcdaçóc:;, senüo n tentativa de earacLL~rlzar 
:l dtamadu ot)strm;üo qut• aqui t:stá .~t~ndo mostrada dl'Ste o Inicio? 

Seria apenas obstruir, obstaculizar, criar empecilhos no tempo. 
Como se chegou a dizer, é mais uma manobra para deixar cair no 
esquecimento o projeto. Pois cu digo a v. Ex.p,B, com a responsabl· 
Jldade da IJdcrança que ainda me cube, o primeiro dia cm que 
a projct.o chegava a esta Casa, deveria ser posto cm discussão, 
cu fui procurado por lideres dos cconomló.r1os, lideres que depois se 
sucederam no meu gabinete, recebidos sempre fldalgnmcnte, E um 
deles. inclusive o daqui de Brasilla, presidente da AEB, ainda há 
pouco me fornecia um jornal dos eeonomlárlos em que aparece 
a fotografln dele ao meu lado, sendo recCbldo no meu gabinete. 

Eu peço agora, não aos Srs, Senadores, mas a es.se jovem, b.s 
senhoras, moças e funcionários que com ele estiveram em meu 
gabinete, o testemunho do que estou dizendo, como pedirei o tes
temunho de um outro economlário, que disse a mim ser Presi
dente da Federação das Associações de Economlários do Brasil, 
que sabe da dl!lculdade que hoje teríamos para a aprovação des.sa 
emenda, pela condição frontal com que n Caixa Económica analisa 
essa questão, Essas pessoas estão tendo entendimento correto co
nosco. Não aquele que faz apenas concessões nos aplausos virtuais 
da assistência. Essas pessoas obtiveram de mim o compromisso 
que nstá :lendo hoje resgatado, e por estarmos resgatando o com
promisso é que c:itamos sendo levados â. execração pública, e apon· 
tados até com falta de étlca, como tendo substituído o documento. 

Por QUI! pedimos no Senador José Ltns, incluslve, que assinasse 
a emenda? Porque o último encontro com estes jovens, que vieram 
ao meu gabinete, resultou no compromisso deles - e uma senhora, 
funcionária du. Caixa, cumpriu esse compromisso, Inclusive - de 
me mandar os documentos que proporcionassem a explicação e a 
justlfl!~ílÇáO, pela Maioria da Casa, da opção. I:: dessa opção a 
qw: o nobre t! cavalheiresco Senador Nelson Carneiro, ainda há 
poueo, se rt!feri u, com razão, apenas à questão de ser 8 para as 
ti hora~. quando poderia ser de 6 para 8 horas. Se se dissesse, a 
lei é 6, com opção para R, também estaria resolvido o problema de 
opção. 

Jú houve opção na história da vida da Caixa Económica, exa
tamt!ntP. daqueles que a partir do Decreto n.0 266, de 1967, foram 
Incorporados ao rcgtmc de 8 horas, porquí' eles tinham o regime 
dt: 8 horas c os estatutários tinham de 6. Então, houve opção. 
Aqui está o documento enviado pela Caixa, como instrumento de 
análise e de Informação para a Bancada dn Maioria. 

Fõssemos nós merecedores das acusações que nos fazem, e 
~~stariamos, hoje, aqui, fora do plenário, dando apenas a rcspon
sablUdadc a um vlcc·Lider, de ser a vitima, talvez até das vaias 
que pudesse receber. Mn..o;, sem a nossa presença, sem a presença 
da Bancada majoritó.ria, esse proJeto não será aprovado. E, por
que queremos aprovar, c, porque queremos ajudar, cxatnmente as
sumi este compromls.so com as pessoas que ai se encontram, e acre
d!to qut! sejam pessoas de bem, para con!trmarem junto aos seus 
companheiros, c cu estou fazendo aqui exatamente o papei que 
eles me pediram que tlzesse, que era, primeiro, solicitar uma emen
da com o objctlvo único de fa<'..er com que o projeto chegasse il. Co· 
n1issiio de Lc~islação SOcial, passando pela Comissão de Justiça, 
onde, cntiio, seria apresentado, em definitivo, o projeto que, no en
tender deles, pode corresponder a uma função intermediária entre 
o veto da Caixa Económica c as aspirações dos trabalhadores. 

O Sr. Marcos Freire (M08 - PE) - Permite V. Ex.• um 
aparte? 

O SR. JARRAS I'ASSARINHO (<\RENA - PAl - Dou, opor· 
tunamente, o aparte ao nobre Senador Marcos Freire. 

Por Isto o nobre Senador José Llns apresentou um projeto de 
emenda, sem maior preocupação. A preocupação era apenas n de 
l~vltar a derrota hoje, de evitar que o projeto não passasse por 
falta de quorum, para que ele voltasse à Comissão e, ai sim -
ainda há pouco, c estó. aqui presente o Presidente da Federação 
Nacional das Associações de Caixas, que me pediu 30 dlo..s, ainda 
hó. pouco, para apresentar a nós este projeto. 

Ou1;o o nobre Senador por Pernambuco. 

O Sr. ~IIU'cos Freire (MDB - PEI -Ainda terei oportunidade 
de discutir o projeto, porque ainda não o tlz na Ordem do Dia. 
Mas, quando V. Ex." enfatiza que, sem o voto da ARENA niio pas· 
... ará este projeto, Isto é o óbvio, porque, evidentemente, qualquer 
projeto, tendo o voto contró.rlo da Maioria, não se torna lei, nüo 
C aprovado. Apenu.s para deixar bem claro, porque me parece 
o óbvio. 

O Slt. JAltiiAS I'ASSAitiNIIO (ARENA - PAI - 0\lmo, Se· 
nmlorl Por ve?.cs, o óbvio é tüo dlficll de .'>cr compreendido que ~ 
bom frisõ.-lo. 

O Sr. l\luriln UudiLnJ tARENA - MGI - Pennlte V. Ex .... um 
aparte'! 

O Slt. JAIUIAS I'ASSAitiNIIO <ARENA- PAI - Ouço o no· 
bre St:nndor por Minas Gcrnls. 
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O Sr. :\lurllo Bada.ró 1 ARENA - MO) - Senador Jurbas 
Passarinho, apenas para oferecer um depoimento da conduta ~t~ 
V. Ex.11 a rt!.~pelto deste projeto. Fui parttclpnntc de umn rcunlno 
com runclon:'l.rios da Caixa. Ec:onõmtcn no Gabinete de V. Ex.•~ 
c desde o primeiro Instante, todos perceberam o seu grande cm
pCnho cm encontrar uma solução 9uc vlab!Uzassc o projeto c 
atendesse à.s aspirações do!:i ccanomlarlos. E, naquele dia, V. Ex." 
dcslbrnou um assessor especial po.ra elaborar um estudo, analisan
do o documento que tal enviado a V .. Ex.u. pcln Dtreção da Ca.lxn. 
Tudo l:lso Vt!m demonstrar o zelo e a n.tenc:ão com que n Lideran
ça do Governo, sob sua.." mãos, teve desde o primeiro instante 
da tramitaçáo deste projeto no Senado Federal. 

O Slt. J.\RBAS PASS,\ItiNIIO I ARENA - PAI - Agradeço 
a V, Ex.•~. nobre Senador Murllo Badaró, seu testemunho. Mas, 
para os trabalhadores da Cn.ixn. Económica o testemunho de 
V. Ex.u. é corroborado por este outro, que é a fot:ogrntia. Hi uma 
totogra!ia, cm primeira página, com o nobre L1der da ~alaria, 
Senador Paulo Bro:-;sard, c um Deputado do MDB. E ha, nm;ta 
página Interna, uma foto1~ratla minha com os representante~ da 
Caixa Econômica. 

Lembro-me bem que, ao sair rindo, disse eu ao Presidente da 
AEB que pouco ele havia falado, porque os Deputados haviam 
talado muito mais do que ele, e praticamente por ele haviam ta.~ 
lado os Dcputndos do MDB. 

Mns, veja V, Ex.n, neste documento que me tal entregue agora, 
como o próprio pessoal da Caixa Econômica ~starla, no mumcnto, 
mal.s nróxlmo do pleito, que fazem os scu.s lideres, que cu tom_ci 
por tal c entendo como tal, do que Ull vozes que aq~l ouvimos, nuo 
proprinmcn~c -·· cu me desculpo :- mas, repito, na~ proprhmlt!n~ 
te com tanto ardor pela aprovaçao do projeto, porem mais para. 
c.uractcrlzar as dificuldades nos.'iD.s de não aprová-lo de pronto~ 
pa.ra. nos cria.r cmbura.ços; para tirar dividendos de ordem poli~ 
tlca, porque l!stc C o papel, I!ID grande parte, do. Oposição, sem 
dúvida. Mas há um nivcl, um nivcl minimo ético que não se pode 
ultrapa~:mr sem conseqüCncin.s. 

O que é que se diz aqui? Estava lendo eu: 
Esta. é de rato a verdadeira politica? Adiar c jogar para 
!rente dcclsõl"s que poderão ser tomadas agora c sem 
traumas? Por que não votar o projeto e dar i1. CEF um 
prazo para colocá-lo cm vigor?" 

Perguntas do rcda.tor do jornal que eu admito que tradu
zam as a:;piraçõcs da classe. Ora, o projeto manda que a Iel entre 
cm vigor na data da sua publicação, Então, bastaria isso, Por 
exemplo, se nós da maioria estiVé5:3emos de acordo com is.'io, c se 
-está rara. a solução, dar b. Colxa Econômica Federal um projct<l, 
que aqui :;c fula até num próximo reajuste salarial, possive_lmcn
te cm janeiro ou maio de 1980, a empresa já teria condiçoes de 
adequar salários c horã.rlos de trabalho. Ora, aqui estü uma. for
ma to.lvcz pela qual se pos."a salvar o projeto, acolhendo-o, sem 
ter de recusá-lo hoje, pcla:i razões que não tcrin.mos contra a Cai
xa Econümica Federal para discutir com ela. 

Somes Líderes de Governo, somos homens de Governo, paga
mos os ünus disso, mas temos a responsabllldade de comparar o 
lnterl!ssc de Governo c a Interesse da classe trabalhadora que 
serve no Governo. Esta é a posição nossa. A posição de oposição 
em grande parte é cõmoda, é apenas dizer: pague mni8. Reduza 
prazn/'1. Seja .simpático. Mas a nós cabe a re~ponsabiUdadc de 
ajustar os Interesses superiores da admlnistraçao e os Interesses 
que siio Ie!Ptimos dos trabalhadores. Poderíamos ter uma atitude 
errada, Podcriamos cleixar nos envolver pelos insultos que rece
bemos continuamente, pelas tentatl\'as de exibir inclusive caisa.s 
que a ética não permitiria ao Senador fazê-lo. Mas podcriamas 
também, no mesmo tempo, ter uma atitude errónea. de, rcn.~tnda 
sobre isso fazer valer contra a tlróprla classe que aqui se encon
tra, patmCn.ndo os oradores de Oposição, a nossa disposição de nos 
retrair c, cm conscqüCncfa, não aprovar. Es.sn seria uma atitude 
errôncn que não deveremos tomar, que devemos ter, Isto sim, o 
bom senso de aceitar que as que estão palmeando a..~ palnvra..'l 
imediatistas naturalmente estão ao lado da melhor solução. Mu.'l 
aqueles que os repre.scntnm, aqueles que têm sentado ü. mesa co
nosco para convcr:mr, estes sabem que nem sempre a melhor 
solução é alcançada no primeiro momento. Estamos aqui, por
tanta, é dando oportunidade a que coisas como cs.''ias, partidas da 
própria classe dO.'i cconomló.rlas, cheguem o. nós para que possa
mos ter nrgumentoH cu.paí".cs de Impedir que o projeta seja, no 
estado cm que se encontra, rcjeltndo pela Maioria coma con!U
tante com os Interesses do Oovcrno. Esta !ai a posição que o St~
nndor NeLson Carneiro viu, com absoluta lucidez, c viu que os 
pedidos, longe de slgnU!carcm procrasUnnçiio, longe de slgnltl
cnrcm uma. ntltudt~ pouco decente de Iludir os que nos estão ou
vindo, c correr para umiL ComissfLo para lá pedir vistas e guardar 
cm dc!lnltlvo estamos apenas ganhando tempo que ele.'! nos J)e
dJrnm para, c'om J.•;,<m, tt•nta.r clwgar n uma .solução, 

Se hito, Srs. Senadores, nos traz palmas ou valas, pouco Ke 
m1~ dá. Nüa vivo du .. 'l ptLlmns, nem drL'I vnins; vivo do cumpri-

mente estrito do meu dever cm serviço dn mtnhn Pátria. IMultu 
bem! Palmas. I 

o Sr. 1\larcos Freire <MDB - PEI - Sr. Presidente, peço o 
palnvrn pura discutir, 

o Slt. l'ltESIDENTE tLulz VlanaJ - 1n!cllzmcntc, esta ter
minado o tempo destlnaclo à seR.Súo e V. Ex ... r.ontinua.ró in~crtto 
para discutir o projeto, que será lncluido na Ordem do Dia. de 
amanhã. 

O Sr. Jt.amur Fr:mco t MDB - MG I - Sr. Presidente, pela 
ordem. 

Para Invocar o art. 203 do Regimento, pcdJndo a prorroga
çüo da scssüo por trinta minutos. No rempo regimental, estamos 
a 6 minutos c 29 scgundoti, ro.záo pela qual me permite o art. 203 
que eu peça a V, Ex ... n prorrogação da sessão. 

O SR. PltESIDENTE ILuiz VhLnaJ - Nó:; temos uma scssüo 
do Congresso marcada para lB horas e 30 mtnutos, logo vê V. Ex,• 
que as coisa.-; tlc:am dUíccts de se compu.tiblliz:.trern. Não hllvcrn. 
nenhum prejuízo, uma vez que o projeto entra amanhã na Or~ 
dem do Dia, c jâ está assegurada a palavra aos Senador Marcos 
I•.,rcire. Eu pediria a V. Ex.u. que permitisse encerrar a sessão, pnra. 
que pudó.sscmos dar cumprimento a. convocação que está !cita, do 
Congresso Nacionu.l. 

O Sr. M:..rcos Freire tMDB - PEI - Sr. Presidente, ns con~ 
slderaçôcs fl!ltas por V. Ex.11 me parece devem ser acatadas. De 
fato c:ü1! projt1lO, que vem tendo um percur:m mutto longo, não 
~erá tão prejudicado se prorrogarmos a sua dt.scus.•!ão por mnls 
24 hora • .;;. Di! forma que cu concordo com a Presidência. cm dis
cutir esse mesmo projeta amanhü, ã. tarde, nn sessão ordinária, 
para niia prejudicar a convocação anterior do ConRresso Na~ 
clonai. 

O SR. PRESIDENTE 1 Lul1. VIana 1 - Agradeço a colaboração 
de V. Ex." 

Para a sessão ordinária de amanhã, designo a. SCb"llln.te 

ORDEM DO DIA 
1 

PROJETO DE LEI DA CAMARJ\ N.o 46, DE 1078 

Continuação dn discussão, em tumo única, do Projeto de Lei 
da Cãrnara n.0 46, de 1978 ln.ll 973!75, na Casa de origem}, que 
dispÕe sobre a duração da jornada de trabalho do pessoal da Calxn 
Econômlca Federal, tendo 

PARECERES Fi\VORAVE1S. sob n.o• 501 e 502. de 1970, da• 
Comissões: 

- de Legislação Soci:a.l, <" 

- de Finanças. 

z 
REDAÇAO FINAL 

PROJETO DE LEI Di\ CAMARA N.0 50, DE 1977 

Discussão, em turno únlco, da rcda.çüo tinal <oterecida pela 
Comissão de Rednção em seu Parecer n.0 156, de 1979, do Projeto 
de Lei dn CiLmara n.0 50, de 1977 (n.0 2.621/76, nn Casa de origem), 
que acre.')centa parágrafo ao art. 4.0 da. Lei n.0 1.060, de 5 de 
fevereiro de 1950, que estabelece normas para a. concessão de 
AB!stõncla Judiciária aos necessitados. 

3 

REDAÇAO FINAL 

PROJETO DE DECIU.TO LEGLSLJ\TIVO N.0 6, DE 1978 

Discussão, cm tumo únlco, da rcdação !!na! (o!ereclda pela 
Comlssiio de Rednçiio em seu Parecer n.0 157, de 19791 do Projeto 
de Decreto Legislativo n.0 6, de 1978 (n.0 121178, na Câmara dOI! 
OcputadoH), que aprovo. os textos das Protocolos Adicionais n.oe 1, 
2, 3 e 4, Que modltlcnm a. convenção para unltJcnção de certn3 re
gras relativas uo transporte tléreo lntemaclona.l, concluida em 
Varsóvia a 12 de outubro de 1929, e emendada pelo Protocolo cele
brado na Haia, cm 28 de setembro de 1955, com as reservas cona
tantcs do artigo X do Protocolo n.o 2, do artigo XI. parágrafo 1.0, 
nllnen h, do Protocolo n." 3, c do artigo XXI, pnnlgrn!o 1.0 , nUnca 
a, do Protocolo n.O 4. 

4 

REDJ\ÇAO FINAL 

PROJETO DE DECRI!:I'O LEOLSLJ\TIVO N.0 26, DE 1978 

DJscu&'IÜO, em turno único, da rcdaçüo final (ofcrecJda pela 
Comissão de Rcdnçüo cm seu Parecer n.0 158, de 1979), do Projeto 
do Decreto Lcgllllnt!vo n.• ~6. do l97U ( n.0 130/78, na C~mnru do.~ 
Dcputndosl, que aprova o lt:xto dn Recomendação n.0 120 sobre a 
hll!lcne no Comércio c Escritórios, ndotnda pela Confcrênc!a ln ter .. 
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nacional do Trabalho, cm 8 de JUlho de Hl64, cm sun 48.u. Sessão, 
rcaUznda cm Genebra, 

á 

PROJETO DE LEI DA CAMARA N." 140, DE 1078 

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei da Câ.mara n.o 
149, de Hl78 tn.O 5.721/711, na Casa dt! orlgem1, de Jnlclatlva do 
Senhor Presidente da Rcpúbl!c:a, que autoriza a o.licnação de bens 
Imóveis d_a União, sltuaclo.'i n_:L área ~rbana de Guajarà-Mirim, 
no Tcrrltorlo Federal de Rondonla, c da outras providências, tend<J 

PARECERES FAVORAVEIS, sob n."' 180 a 182, de tn10, das 
Comlssõc.s: 

de Constituição e Justiça, 
de Economia c 
de Finanças. 

6 

PROJETO DE LEI DA CAMARA N." 48, DE 1978 

Discussão, cm turno único ! apreciação preliminar da cansti
tuctonalldadc, nos termos do art. 296 do Regimenta Interno) do 
Projeto de Lei da Câmara n.'' 48, de 1978 (n.0 1.305/75, na Casa 
de origem 1, que dispõe sobre expressa permissão de visitas de 
caráter religioso aos doentt~.'i hospitalizados, cm qualquer horário, 
c dá outms provldCnclas, tendo 

PARECER. sob n." 159, de 1979, da Comissão: 

de Constituição c JustiL:a. pela lnconstltuclanalldnde. com 
voto Vtmcldo, t!m separado, do Senador Ló.zaro Barboza. 

PROJETO IJE LEI DO SENADO N." 130. DE 1~177 
COMPLEMENTAR 

Dbt~ussüo, t·:n tumo únic::1 lapn~r.lacii.o preliminar da constl
tucionalic!.ldt•. rw:; tr•rrn.J,i do ar1 2!lfi do R~·J•;ImPnto Inl.f~rnnr, da 
Pro!t:to de Lt~l tlfl .::it!ll:lflo n.0 l:W, dt~ l!J77, Comp!t:mentar, elo Se
nador Vasc.:om:clns Tnrn·s, que altt~ra a Lt'l Complementar n.O II, 
de 25 de mala de HJ7l. tendo 

PARECER sob n." !60, de 1979, dn Comissão: 

de Constituição e Justiça touvldo o Ministério da Prevl
dCnc!n c As.~lstCncla Socla!J, pela incanstltuclonalldadc, 
com voto vencido, cm separado, do Senador Tancredo Ncvc.'i, 
voto vencida dos Senadores Cunha Lima, Nelson Carneiro, 
Franco Montara c Lázaro Barbosa c declaração de vota dn 
Senador Henrique de La Rocque. 

O SR. JlftESJDI-:NTE JLuiz Vlnna1 -Está. encerrada a sessão. 
( Levanta-.~e a sessão as 18 horas e 27 minutos.J 

DISCURSO I'RONUNCIADO PELO SR. LEITE CHAVES 
NA SESSAO DE 16-5-79 E Ql'E, ENTREGUE A REVISAO 
DO ORADOR, SERIA PUBLICADO POSTERIORMENTE: 

O SR. I.EITE CII,\VES IMDB -- PR. Para discutir o Projeto.• 
- Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

Hoje pela monhü. discutimos como primeiro Item da pauta 
csin mntérln. O Senador Paulo Brassnrd apresentou voto dlvrr
~cnte, a cuja. linha nós. do MDB, nos rlllumos. 

O projeto e Jncontcstavclmente juridlco c constitucional. Nó:; 
não temos dúvida alguma quanto a isso. 

Dlr~se-ln que, através de lei, não pode o Congresso prorro~ar 
os mandatos dos presidentes de dlrctórlos dos Partidos. Ainda. que 
rcsncitú.vcl esse argumenta, tem-se de convir que todos os nossos 
prcllidentcs, .'iejnm a nivel nnclonnl, sejam a niv.el estadual, sc.ln!fl 
a nivcl munlclpnl, estão nos mandatos cm rnzao de prorragnçao 
anterior, nilo por vontade dos seus liderados, do filiados de Par
''·!os c sim em rnzão de cletcrmtnaçãu de h•l; lt~J t~ssn que f<ll acPl· 

nos seus crcltos, pelo nosso Partido. 
Discute-se Sr. Presidente, e se dlscut.lu na Comissão, a con

vcnJCncln do Projeto. Ele é conveniente'! Sr. Presidente, ele. não 
é conveniente. o projeto é mnnl!cstamentc Inconveniente; mais 
do que tnconvcntcntc, ele é prejudicial nos_ Interesses do Pnís. Por 
que, Sr, Presidente? Porque os partidos_ suo org~nlsmos _vivos dn 
vontnde naclonnl. Nilo hú democrncln, nao h!\ puls que nao tenha 
nos :-;eus partido:-; o :;1•n \lllccrcc dt' pcrmanênt:la democrú.tJca, As 
grnnd<!S dcmocmcla.~ do mund~. como n da In~-rlatcrra e dos Esta
dos Un!dos da 1\mCrlca, se tem twrpctuacto nu cstubllldadc dos 
partidos. 

Os dois partidos atunls resultamm, nn realidndc, de umn dc
tcrmh1\\Ç(i.u de (are::n. Elt•s sur~lram de um nrtlflclallsmo dcstl' 
reJ.tllne, que sur~;lu de 106~ pura cá. Mus ns contln~:;Cnclns nnclonuls 
dr.t~rmlnnrnm que cxlstl.'lscm e que runclonnssem como partidos. 

O no:;,.,o próprio, que .sofreu todos os reveses c pnru o q~nl 
todos os pcrcnlços rornm lcvnnlnclos, hojt~ é um partido qUt! rcunt.• 

n:-; esperanças· nacionais. Até me/imo, Sr, Presidente, hoje, no dia 
da funeral dos partidos brasileiros, na antevéspera de sua cxtin· 
çüo, setorcs vivos da naclonnlldadc se levantam para se miarem 
ao nosso partido. o MDB existiu ao longo desses anos c deplorn.mos 
dizer que foi cm razão do ·'iCU crescimento, da sua alta confiab1U
dade natcanal, que chegamos a este estágio. Se ele se tomasse um 
partido ridículo, sem respeito c sem !orça. na. consciéncla nacional, 
passo assegurar Que jamais haveriam de extinguir os partidos, co
mo, a partir de hoje, se dó. o primeiro passo na sentido de sua 
extinção. 

O Senador Pedro Simon está certo quando procurou bosque· 
jar acerca das Jntençõc:. do part!do dominante. H:í. um bosquejo. 
Antes, toda a !orça se assentava no AI·5, Mas, hoje, a coisa. está 
.sendo dlluida de uma maneira Ióglca e palpável. Como se proce
deu? Extinguiu-se o AI·S c deixaram, cm seu lugar, as medidas 
de emergência, o estado de emcrgéncla; isso nas mãos do Executi
vo. E o estado de emergência, c as medidas de· emergência são 
tão !uncsta.s quanto o AI-5; mals funestas ainda, porque basta 
que elas sejam aplicadas, mesmo .sem motivação, num detennlna. 
do sctor para que os resultados sejam tão funestos c violentadores 
quanto a AI-5. Pois bem, remanesceu nas mãos do Executivo essa 
subjacéncln do Al-5. Para o Judici:í.rlo, criou-se o Conselho da 
Magistratura, que é um poder de policia, 

Hoje, não há. mais autonomia de juízo, nem de processo, nem 
de !ulz. Pode ser no Rio Grande do Sul ou no Acre, basta que 
sobre um determinado processo se levnntcm dúvidas; bru>ta que 
um eventual Interesse político, ou do Governo, se manifeste, ainda 
que seja Interesse de clru;se econõmlcn. que racilmcnte Influencia 
o Governo; bnsta que hnja !nt1~rcsse em relação a um processo 
dt.•ssc.-;, para QUI! o Supremo Tribunal possa avocá-la. Basta que um 
juiz manllmhn tcnd!!nda divergente dos Interesses centrais, para 
que ele possa sofrer todas as conseqüCncias, e punição mais vlolen. 
La da que a do AI·5, n punição da sua própria classe. 

Para esta Casa, ele:;, há multo tempo, j:í. prepararam ... 

O Sr. Pedro Simon IMDB- RSl- O AI-5 não permitia isso. 

O SR. LEITE CHJ\VES <MDB - PRI - Exatamente, V. Ex.• 
tem toda a rnzilo. 

Esta Casa, que roi a primeira contra a qual se fez a Revolu
ção de 64, - aliás, a. Revolução de 64, o m~Jvimento de 1064, o 
golpe de 1064 foi contra o Congresso Nacional -, contra esta 
Casa já. se tomou a primeira deliberação: tlraram·se todos os di
reitos, todas as prerrogativas de que um Parlamento goza. no mun
do. 

J:= preciso dizer aos Sr.s. Senadores, à grande maioria de larga 
experiência na vida pública: este ê o Parlamento Que tem no 
mundo. a menor soma de poder. Isso é desolador dizer, mO.s o 
Pais precisa saber que o único Poder constituído pela vontade 
do povo, que é o Parlamento, não tem poder algum, não dispo· 
mos de poder algum. O Executivo, através do vota de Lidetnnça 
através da exaustão da.s poderes constitucionais, reduziu este Con~ 
grc.-;so :1 um I!Ongresso eucarístico, como comicamente jó. !ol dito 
por um dos nos:;os humoristas em um programa de televisão, En· 
tão, procedeu-se desta forma: mas como a alma nacional, ainda 
n:;slm. c1·1ava con.scléncla. através de um Partido, como eles proce
dem'} Primeira a prorrogação, para que tenham tempo de dividir 
tls facçõc.::> futuras, de tn.l sorte que, cm seguida, sejam os parti· 
dos extintos. E. extin.tlls us partidos, divididos os homens de cons~ 
c!Cncla c de responsabilidade, que, com o seu sncrlticlo, se mantl
wram na Oposlç:1o, ai ele.-; continuarão, se perpetuarão no poder, 
p~r multo tempo, · 

Quero advertir il. Casa, de antemão, do mais grave que pode 
acorrer, dn mu.l.'i grave dn.s violCnclas que se haverõ. de perpetrar 
contra o.s humildes do Po.is: c o vota dtstrltnl, que já está sendo 
<Jbjcto de cagltnçiio, O prõprlo Presidente dci Partido o!lclal, se
~.;uramcntc por orientação da Governo, vai dc:mrqulvar um proces
so que consiste cm manter, eternamente, nn müo desse grupo o 
poder, e na mõ.o de umn minoria nacional as vantagens econõmi· 
cas do Pais. 

Existe o voto distrital nn Alemanha e na França; De Gaulle 
Introduziu o voto distrital quando viu que mnlorlns populares 
poderiam assomar na poder. E, então, através desse nrt1flc1al1smo 
eles contiveram ns aspirações politicas, de tal sorte que um cnn~ 
tão com quinhentos votos, pode eleger um deputado enquanto 
:-;omcm-:;e cantões Inteiros parn que se eleja. um dep'utado com 
l~ual poder, Com Jsso, há a mnnobrn e a convcnlCncla, c há o e.s· 
mngamcn ta dns classe:; menos tnvorcclàu.s. 

Lá, mesmo ns!ilm, e um grande grnvnme, E o que niio dizer 
aqui, onde o;; dcsravorecldos, os desprotegidos mantém-se numo. 
ditcrcnçn substnnclnl, cm relaçúo nos que estiio de clmn? 

Srs, Senndorc.'l, ni'lo estou encaminhando npenns um projeta 
munl!estnndo o meu vota de repúdio n uma das mais vergonha·' 
.'ias vlo!Cncln.s jl\ cometidas; estou rnzcndo um discurso na.s fu
nerais do no.~so Pnrtldo; estou pronunciando, Sr. Pt·csldcnte, um 
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ctl~curso no tuncral de um partido. que se rcvlt.aUzou c cresceu 
na consciência nnclonnl. A !lnalldndc é esta, é a supressão dos 
partidos nnclonals. 

O nosso voto foi dado l'ln separado Sr. Prt•sJdcnte. O Congrcs
/iO é um poder autõnomo, pelo menos em toda parte do mundo 
nsslm é considerado. Podcrinmcs fazer um apelo aos Srs. Sena
dores, tnc:u:dvc as da ARENA, parn qtie rejeitem esta prorrogação. 
Ela e perniciosa, é contrária aos Interesses do Pais, As cxperiCn
cios .somadas das dois Pnrtldos, na longa destes anos, a.o longo 
destes 15 anos, não podem ser graciosamente dc~truídas. Somos 
um país com grandes problemas e não poderemos aumentá-los. 
suprimindo os partidos politicas, que são o Instrumento da solu
ção dos problemas sociais. 1 Muito bem!) 

INSTITUTO DE PREVJDeNCI,\ DOS CONGRESSISTAS 

Ata da duocent.Csima qüinqüag.:Sima reunião qrdln:iria, 
reali7.ada em 8 de maio dt. 1979 

As dczcssetc horas do dia oltQ de mala de mil novecentos c 
setenta c nove, presentes os senhores Scnndort:'s Nelson Carneiro, 
Bernardino Viana. c Passos Porto c os senhores Deputados Mau
rício Fruct, Hu~o Nnpolci'io c Daria Tavares, sob a presidência do 
Senhor Ocputndo Bento Gonçalves. reuniu-se o Conselho Delibe
rativo do Instituto de ?revldêncla dos Congressistas, a fim de tra
tar assuntos diversos, - Lida c aprovndn a ntn da reunião ante
rior são relatados, com pareceres favoráveis c aprovados por una
nimidade, os se~uintes proces:;os: de concessão de pensão a Aris
thotelcs Pereira Madruga; de pagamento do pecúlio inst1tuido pelo 
Decreto Legts:atlvo número noventa c seis, de mil novecentos c 
setenta e cinco, à Senhora Maria José Ferraz Arcoverde, viúva da 
Senador Dirceu Arcoverde: de recolhimento no Instituto de con
tribuições devolvidas, nos termos do artigo dez da Lei número seis 
mU trezentos c onze, de mil novecentos e setenta e cinco. dos 
Senhores Deptundos AntOnio José Miguel, Feu Rosa, Hamilton VI· 
leln Magalhães e Osvaldo de Souza Coelho. Em seguida são apre
ciados os procrssos de Marta Helena de Oliveira Duval e Maria 
Angelina de Oliveira Duval, solicitando reversão de pensão, cm 
virtude de falecimento da genltorn, Dona Fanny de·o:ivelrn Duval. 
Após discussão, o Senhor Conselheiro Senador Bernardino VIana 
pede vista de ambos, que lhe é deferida. Prosseguindo, é aprova
da, por unanimidade, Resolução número sc:;senta e quatro, de mil 
novecentos e setGnta c nove, que altera o artigo primeiro da Reso
lução número qun1-enta c dois, de mll novecentos c setenta e cin
co. - Nada. mais havendo a tratar, às dezoito horas e vinte 
minutos é encerrada a reunião. E. para constar, eu, zeua da 
SUva Ollvetrn, Secretária, lavrei a presente ata que, depois de 
Udn. c aprovado., será assinada pelo Senhor Presldcntt~. 

As,: Deputado Bento Gonçah·es Filho, Presidente. 

COMISSAO DE CONSTJTUIÇAO E JUSTIÇA 

9,11 Reunião, Ordinãria, realizada em 16 de maio de 1979 

As dez horas do dia dezesscis de mala de mil novecentos e se
tenta e nove, na Sala Clóvis Bevilacqun., sob a presidência do 
Senador Henrique de Ln Rocque, presentes os Senadores Helvidio 
Nunes. Hugo Ramas, Aloysla Chaves, Aderbnl Jurema, Leite Cha
ves, Murllo Bn.daró, Lázaro Barboza, Nelson Carneiro, Moacyr 
Dalln, Paula Brassard. Lena!r Vargll.S, Almlr Pinta. Bernardino VIa
na e Franca Montara, reUne-se a Comissão dl" Constituição r 
Justiça. 

Deixam de comp<trcccr, por motivo justitlcado, os Senadores 
.José Sarney e Amaral FurJnn. 

Havendo número regimental, o Senhor Presldente dó. Inicio 
uos trabalhas da Comissão. Dispensada a leitura. da ata da reunião 
anterior c, cm seguida, dnda como aprovada. 

Passa-se li apreciação dos projctos constantes da pauta: 1 I 
Projeta de Lei da Senado n.• 02170 - Madtrtcn disposições da Lei 
n.• 5.682. de 21 de Julho de 1071 ILel Orgânica das Partidas Pa
litlcosJ, dn Lei n.tl 6.217, d~ 30 de junho de 1975. O Senador Paulo 
Bros.snrd, n quem !ol dnda vista do projeto, devolve-o com voto 
l'm separado concluindo pela lnconvenléncln. Relatar: Senador 
Adcrbnl Juremo.. Parecer: constitucional, jurídico e favoró.vel no 
mérito. Em discussão, tnlam os Senadores Lázaro Barboza, Nelson 
Carneiro, Leite Chaves, Helvidlo Nunes, Alaysio Chaves, Adcrbnl 
Jurcmn, llaulo Brossnrd c Hugo Rnmo.s. Em votnção, é nprovado 

o parecer contrn Oli votos dos Senadores Lázaro Bnrboza, NcL'ion 
Carneiro. Hu~o Rnmos c Leite Chaves. 21 Projeto de Lei dn Ci\
mnra n.0 03176 - Regula n responsabilldnde civil das cmprcsati 
de ónibus no transporte de pnssngclros. Relator: Senador Aloyslo 
Chaves. Onda vi.'ltn no Senador Lttznro Bnrboza. 31 Consulta ror
mulada pelo Senador Jarbas Passarinho ao Presidente do Scnndo 
Federal c encaminhada à. CCJ, nos termos do Inciso VI do arL. 
100, do Regimento Interno, sobre Interpretação da Iegislnçilo que 
regula os casos de lnclcglbllidnde, Relator: Senador Hclvidlo Nu· 
ncs. Parecer: Inexistência de incompntlbildadc. Aprovada. 4l Pro
jeta de Lei da C:imnrn n.• 03170 - Dispõe sobre a Politica Nncta
nal de IrriRnção c dil. outras providências. Relator: senador Mon
cyr Dalln. Parecer: constitucional e jurídico, Aprovado. 5) Pro
jeto de 1.<!1 do Senado n,0 349178 - Dispõe sobre n o.çõ.o de acidente 
do trnbalho. Relator: Senador Nelson Carneiro. Parecer: consU~ 
tuclonal c jurídico, oferecendo uma emenda. o Senador Huso 
Ramos devolve o projeto, de que solicitara vista, com voto cm se
parado que conclui pela constitucionalidade c jurldlcldade da pro~ 
posição na íntegra. Em discussão, falam os Senadores Lázaro 
Bnrboza, Aloyslo Chaves c Helvldio Nunes. Em votação, é apro
vado o voto cm separado da Senador Hugo Ramos, vencido o Re
lator, Senador Nelson Carneiro. 6) Projeto de Lei do Senado n.0 

74170 - Introduz alterações na CLT pura o !lm de substituir a 
forma mensal de pa~amento de salários pela forma quinzenal 
Relator: Senador Adcrbo.l Jurcma. Pnreccr: constitucional c juri
dlco. Aprovado. 71 Projeto de Lei do Senado n.0 32/79 - Assegu~ 
ra ao empregado despedido indenlzação Integral pela tempo de 
scrvlc,:o. Relator: Senador Adcrbal Jurema. Parecer: constitucio
nal, jurídico c favorável no mérito. Aprovado. 8l Ofício ''S" n.0 

17176 do Governador do Estado do Pará. soUcitn.ndo n.utorlzação 
do Senado Federal, para nllcnnr 15 glcbas de terras devolutas, si
tuadas no Interior daque:c Estado, Município de São Domingo:-~ 
do Capim. Relator: Senador Hugo Ramos, Parecer: audiência, pa
ra rccxame do parecer, da CLS pelas razões expostas. Aprovado. 
01 Projeto de Lei da Senado n.• 293177 - Complementar - Am
'Plia o conceito de trabalhador rural, para efeitos prevldencló.rios. 
Relator: Senador Moacyr Oalla, Parecer: constitucional, jurídico 
e favorável no mérito, oferecendo emenda n,o 1-CCJ lsubstltutlva). 
Aprovado, vencido o Senador Helvidio Nunes. 101 Projeto de Lei 
da Câmara n.0 10179 - Altera dispositivos da Consolidação das 
Leis do Trabalho. Relator: Senador Hugo Ramos. Parecer: cons
titucional, jurídico e boa técnica legislativa. Aprovado. 11) Pro~ 
jeto de Lei do Senado n.0 03179 - Regulamenta o .çonsclho de De
tesa dos Direitos da Pessoa Humana e dó. outras providências. 
Relator: Senador Adcrbal Juremn. Parecer: anexação aos PLS 
n.os 79 c 52. de 1979 c outros correlatas. Aprovados. 12) Projeto 
de Lei da Senado n.• 04177 - Altera a redução das art.s. 791, 830 
c 840 da Consolidação das Leis da Trabalho. Parecer: constitucio
nal e jurídico, com uma emenda. Aprovada proposta oral do Se
na.dor Franco Montara de serem ouvidas as Confederações Na
clonais de Agricultura, IndUstrtn. e comércio sobre o projeto. Apro~ 
vada a proposta. O senador Aloyslo Chaves apresenta voto em 
separado contrário ·ao Projeto c soiUcta que seja anexado no 0!1-
clo endereçada às Canrederações. 13 J Projeto de Lei da Senado n.0 

33170 - Revoga o Item VII do nrt. 530 da Consolidação das Leis 
do Trabalho. Relator: Senador Moacyr Dalla. Parecer: constl
tuelanal e jurldlca. Aprovada. 141 Projeta de Lei da Senado n.0 

85170 - Acrescenta dispositivo ao Decreto-Ir.! n.• 594, de 27 de 
mala de 1989, que lnsUtulu n Loteria Esportiva. Relatar: Senador 
Ne:son Carneiro. Concedida vista no Senador Hugo Ramos. 15) 
Projeta de Lei dn Câmara n.• 07/70 - Di\ nova redução na "cnpul" 
do art. 843 da Consolidação das Leis do Trabalho. Relator: Sena
dor Hugo Ramos. Parecer: constitucional, juridlco, fnvorti.Vcl no 
mérito c boa téc~lca leglslat!vn. Aprovada. 181 Projeto de Lei da 
Senado n.• 78170 - Inclui entre aa bene!lcladas pela Lei n.• 
6 .554. de 21 de agasta de 1078, nas termas do diploma. as Minis
tros Togados. as Juizes Auditores substitutas da Justtçn Militar 
c dó. outras providt'mclas. Relator: Senador Nelson Carneiro. Pa· 
reccr. pela nudtêncla da Ministério da Justiça. Aprovada. 171 Pro
Jeto de Let do Senado n.0 15179 - Dispõe sobre n conce.o;siio do 
salitrlo-familta aos trabnlhndore.s temporá.rlos, de que trata a 
Lt:'l n.0 6.010, de 3-1-74. Relator: senador Aderbnl Jurcmn. Pu
rcccr: constitucional c juridlca. Favorável no mertto. Aprovado. 

Nada mais havendo n tratar, é encerrada n reunião Javrnndo 
cu, Maria Helena Bueno Brandão, Assistente, n presente ntu que. 
lida e npl'ovndn, st•rá assinada pelo Senhor Presidente. 
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MESA 

luiz Viana (ARENA- BA) 

Nilo Coelho (ARENA - PE) 

Dinorte Mariz (ARENA- RN) 

Ale•ondre Costa (ARENA- MA) 

2•~S.cretárlo 

Gabriel Hermes (ARENA- PA) 

COMISSOES 

Diretart Jo~ Soarei de Oli .... iro Filho 
locoh Ar'exa 11- T•rroo 
Telefonelr 223·62.,. 11 •22S·8S05- Ramait 193 e 257 

A) SERVIÇO OE COMISSOES PERMANENTES 

Chefet Claudio Corlot Rodriguot Casto 
Locah Anexo 11- Ttrr.a 
Telefonet 225-S.SOS- Ramais 30le313 

COMISS~O OE ACRICULTURA- (CA) 
(7 membrot) 

COMPOSIÇ~O 

Pre1identctt Evelosio Vieira 
Vic .. Presid•ntet Leite Cho~•n 

Titularei Suplente• 
ARENA 

I. Pouca P6rto 1. Jutohy Magalh6e1 
2. Benedito Canelai 2. Affon.a Camorgo 
3, Pedro Pedrouian 3. Jo6o Calmon .. Jose Lins 

MOS 
I. E'<'elotio Vieira I. Agonor Maria 
2. Leite ChaYet 2. Amoral Pei•oto 
3. Jote Richa 

Auittentet Sónia Andrade Pei•oto - Ramal 307 
·ReuniOelt Quortal·ftircn, tu lOtOO hora• 
Local r Sala "Ruy Borboto"- Anuo li- Ramoit 621 e 716 

COMISSÃO DE ASSUNTOS REGIONAIS- (CAR) 
{7 motnbrot) 

COMPOSIÇ~O 

Pr~~idenl11 Mend111 Conale 
Vice·Pte1idenlo1 Aganor Maria 

touri'<'ol Baptista (ARENA- SE) 

4•-Secretárlo 

Gostao MUller (ARENA- MT) 

SupÍenfel de Secr•t6rlo• 

Jorge Kalumct (ARENA- AC) 
Benedito Canelas (ARENA- Mn 

Joào Bo"o (ARENA - AM) 
Ponot Por1o (ARENA- SE) 

Tilulorot 

1. Mend.t Canele 
2. Jo~ Lint 
3. João Bo"o 
-'· Vicente Vuala 

I. Evandro Carreira 
2. Agenar Maria 
3. Moura Benevide1 

Suplootoo 
AlE NA 1.--2. AlbootoSII>a 

3. Almir ~rffo 

MOS 
1. Marcas Freire 
2. Humblr1o Lucena 

Auistente, Carlos Guilherme FonlfCa- Romal676 
Rouniõcti: TerÇOI•feiral, cu lOtOO horas 
local r Sola "Clovis Bevilacqua"- Anexo 11- Aamol623 

COMISS~O OE CONSTITUIÇ~O E JUSTIÇA- (CCJ) 
(IS membro•) 

COMI'OSiç.lO 

--..·Lolocqw 
1•·VIctt ,. •• t 1 ...,... Cho\llft 
~·Vk:e-Pt•.W. 1St .... ......,. 

Titulares 

1. Henrique de la Racque 
2. HeMdio Nunu 
3. Jo~ Sorney 
<4. Aloytio Cha~l 
S. Aderbal Juremo 
6. Murilo &adoro 
7. Moocyr Dallo 
B. Amoral Furlon 
9. Raimundo Parente 

I. Hugo Ramot 
2. leito Cho~H 
3. Lazaro Barbaza .. Nol1on Carneira 
~. Paula Brouord 
6. Franco Montara 

1. LenoirVargas 
2. Jo6o lolca 
3. AJmir Pinto 
<4, Milton Cobrai 
3. lemordino Viana 
6. Arnon de Mello 

MOS 
I. Cunha Limo 
2. Taocredo Nevet 
3. Dirceu Cardo~ 

Aui~ten!e, Mnrio Heleno Bueoo BrondCo- Ramal 30~ 
Rouoiócnr Quartal•loiral, 01 10,00 hora1 
Local, Sala "Cio~i~ 8evilacqua"- Ane•o 11- Ramol623 

Sc~lu·Fl'iru IH 191l.l 

LIDIRANÇA DA ARINA I DA MAIORIA 

Líd•r 
Jarbot Ponorinho 

Vlc•·Líd•r•• 
Aloytio Cho.,., 

JoUI Lins 
Adorbal Juremo 
lamento Junior 
Moocyr Oolla 
Murilo Badoro 
Saldanha Derzi 

LIDIIANÇA DO MDII DA MINORIA 

Lid•r 
Paulo Bro11ord 

Vlc•~Líd•r•• 

Henrique SantiUo 
Humberto Lucena 

Marcai Freire 
Mouro Bene~idctl 
Ore1tctt Quercia 

Pedro Simon 
Roberto Soturnino 

COMISS~O 00 DISTRITO FEDERAL- (CDF) 
(11 membra1) 

Pretidenfet Je~lt Fr.ir1 
Vice·Presidenfctl Lazaro Barbozo 

Titulotos Suplentes 

1. Je1~ Freire 
2. João BoKo 
3. Po1~1 POrto 
4, Soldonha Deni 
S. Affon~ Comorgo 
6. Murilo Badoro 
7, Benedito hrreiro 

1. Itamar Franco 
2. lozaro Barboza 
3. Adolber1o S.na 
-'· Mauro S..nevidot 

ARENA 
1. JoUI Guiomard 
:2. Tor~o Outra 
3. Bendito Canelo~ 
A. Moacyr Dalla 

MOS 
\. Henrique Safllillo 
2. Roberto Saturnino 
3. Gilvon Racho 

Ani1tente, Ronoldo Pacheco de Oliveira- Ramal 306 
Aeuniõet: Ouintos·loiral, a1 1 Q,OO hora1 
Local, Solo "Ruy Borboto''- An .. o 11- Ramait621 o716 

COMISSÃO OE ECONOMIA- (CE) 
(11 membrot) 

COMPOSIÇÀO 

Pro1idento, Itamar Franco 
Vico·Prosidonte: Roberto Saturnino 

TittJiaret SYplonlctl 
ARENA 

I. Arnon do Mallo I. Hel~rdio NYnCII 
2. Bernardino Viana Alberto Sil~a 
3. Jo111 Lint 3. Ben1td11o For~e~ro .. Joue Freire Vicente Vuolo 
~. Milton Cabral 
6. Benedi!o Canelot 
7. Luiz Cavalcante 

MOS 
I. Roberto Soturnino I Jota R~tho 
2. Itamar Franco Orollct1011Cifl1Cl 
3. Matcot Fraito Toncredo Ne~•• .. Pedro S1mon 



Auiuenle• Daniel Reis de Souza- Ramal67.5 
ReunibllJ Quartos·feiras, 01 10130 hora• 
Loca h Sala "RUy Barbosa"- Anexo 11- Ramoi1621 e 716 

COMISSÀO OE EOUCAÇÀO E CULTURA- (CEC) 
(9 membros) 

COMPOSIÇÃO 

Pr••idenl•• Jo6o Colrnon 
Vice·Pr••idenll• Jutohy Mogolh6•• 

Tilulore5 

1. Jo6o Calmon 
2. Tono Outra 
3. JutahyMogalh611• 

•· Aloysio Chave1 
5. Aderbol Juremo 
ó. Jo~t Some)' 

1. Adalberto Sena 
2. Evelósio Vieira 
3. Franco Montara 

Suplentel 
ARENA 

1. Jo&é Un1 
2. Arnon de Mello 
3. Jorge Kolume 
.t. Pedro Pedro11ion 

MDB 
1. Mora~• Freire 
2. Gilvan Rocha 

Aul•tent•• S6nlo Andrade p.taoto- Roma1307 
Reuniõn, Quinta•·t.irot, 01 IOsOO hora• 
Local, Sala "Cióvi1 Bevilócqvo"- Mexo 11- Ramal623 

COMISSÃO DE fiNANÇAS- (CF) 
(17 membro•) 

COMPOSIÇÃO 

Titulam 

I.Rolmu ........ 
2.Jo .. ~ 3.-·.,--5. A-ea-. 
6. Vl-Vuolo 
7. Albonollha 
8. Amoral furlon 
9. Jorge~Ca~.t 
\O.J,tahy~ 
\I. Mende1 Cann!e 

1. Cunha Uma 
2. Tanc,.do,._ 
3. Roberto Satumlna 
oi, Amaral Peixoto 
,5, Pedro Simon 
6. Mauro Bertevidlll 

..--1 • ....--
2.--C:.. 
2. ............... 

... .-,_....., 

.. -c..~ 

-1.--2.--. 3. l4zun>-. "'--
Aul1tente, António cCulo• d. Nogueira- ~amol 67~ 
Reunlbftt Qu\nta .. t.lrat, tn 9,30 hora• 
Local• Sala "Cióvi• Bevilócqua"- Aneao 11 - nomc.I62:J 

COMISSAO OE LEGISLAÇÃO SOCIAL- (CLS) 
{9 mltiTibrot) 

COMPOSIÇÃO 
Pre1ldente, He\Yidio Nurte1 

Vice·Pr••idente, Lenolr Vargo1 

1. Lenoir Vorgol 
2. Helvldlo Nune1 
3. Je1&é Freire 
ol. Moocyr Dollo 
S. Henrique de Lo Rocrtu• 
~. Aloy1io Chov111 

Suplente• 
ARENA 

1. Jutohy Magolh6•• 
2. Raimundo Parente 
3. Jo6o Calman 
oi. Benedito Canela• 

lliÁIUO llO CO~GRESSO NACI0~,\1. (Scc;l&nll) 

MOB 
1. Franca Montara 
2. Humberto Lucena 

1. Nel1on Carneiro 
2. Marco• Freire 

3. Joilon Barreto 

Auiltent•• Daniel Rei• de Souza- Ramal 675 
Reuni6111J Quinto•·feiral, a. 1 1100 hora• 
LocoiJ Sala "Cióvi• Bevilocqua" - Ane~o 11 - Romol623 

COMISSÀO DE MINAS E ENERGIA- (CME) 
(7 membro•) 

COMPOSIÇÃO 

Presidente, Arnon de Mello 
Vic .. Pre•ident•• Alberto Silva 

Titular•• Suplente• 
ARENA 

1. Luiz Cavalcante 1. A.Hon&O Comargo 
2. Milton Cabral 2. Jo6o Calmon 
3. Alberto Silva 3. Jutohy Mogolh6•• 
.t. ArnondeMello 

MOB 
1. Dirceu Cardo&O 1. Gilvon Rocha 
2. Itamar Franco 2, Roberto Sotumino 
3. Henriqu. Santlllo 

ANilfrente11onaldo Poch.co de Oliweira- Rama1306 
Reumo.., Quartcn-felr01, à• 11•00 hora• 
Loco\, A.Mxo "8"- Sala ao lodo do Gab. do Sf. Senador 
Jo6o BoKo- Ramal oi8oi 

COMISSÃO DE REDAÇÃO- (CR) 
(5 -brot) 

COMPOSIÇÀO 

--Conlooo VS.Pl: I' r ......,..S.. 

1.-c... 2.--
..--1.-~ 2.--... 3. .IoM Sanwy -1. """"~ ...... 

~ Marian.moMagalh6etMoHa-Ramoll:W 
~ ~ntot-..,.,0.12,00horal 

!.ocol• So&o "Oôvitlevilócquo''- An.~o 11- Ramal 623 

COMiss.\0 DE RELAÇOES EXTERIORES- (CRE) 
(15 membro•) 

COMPOSIÇÃO 

Pre1ident•• Tor10 Outra 
l•·Vic .. Pr••identet Saldanha O.n.i 
2•·Vice·Pr••idente• Lomanto JUnior 

Titulare• 

1. Tor10 Outra 
2. Bernardino Viana 
3. Saldanha O.rzi 
o4. Lomonto Jtlniar 
.5. Mende1 Conole 

. 6. Aderbol Juremo 
7.• Almlr Pinto 
8. lenoir Vorgo1 
9. Jo18 Sarney 

Suplentes 
ARENA 

1. Aloy•ia Cha..,., 
2. Aderbol Juremo 
3. Pedro Pedrouion 
oi, Henrique d• lo Rocque 
,5, Jo.e Guiomard 
6. Lu\1 Cavalcante 

I. Paulo Brouord 
2. Nelson Carneiro 
3. llomor Franco 
oi. Jo .. Richo 
5. Amoral Pei~oto, 
6. Toncredo Neve1 

M11ln dt· 1979 

MOB 
1. Morco1 Fret,. 
2. Mauro Benevide1 
3. Leite Chave1 

Aui1tente1 António Cario• de Nogueira- Romol675 
Reuni61111 Quarlol•feirol, àl \!tOO horo1 
Local, Solo "Ruy Barbo1o"- Ane~o 11- Ramoil621e 716 

COMISSÀO DE SAúDE- (CS) 
(7 membro•) 

COMPOSIÇÀO 

Presidente, GiiYan Rocha 
Vic .. Prlllidente, Henrique Santillo ' 

Tituli:ue1 

1, Lomonto Júnior 
2. Almir Pinto 
3. Alberto SilYa 
oi, Jo .. Guiomard 

1. Gitvan Rodta 
2. Henrlqu. Sontillo 
3. Joi10n lor...to 

Suplente• 
ARENA 

1. Saldanha O.r1i 
2. Joroe Kalume 
3. Benedito Canelo• 

MDB 
1. JaMRicho 
2. Adalberto S.no 

Anittent11 Cario• Guilherme Fon..ca ~ Romal676 
Reuniõe11 Quinto•·feiral, à1 1 Q,3Q hora1 
locah Sala "Ruy Borbo1a"- Ane~o 11- Romoil621e7\6 

COMI55ÀO DE SEGURANÇA NACIONAL- (CSN) 
(7-brot) 

COMPOSIÇAO 

,....._ Jorve Kolume 
va.,..,.._, Mouro leneYide1 

TiNiam Suplente• 
ARENA 

1. Jorve Kolume 1. Raimundo Parente 
2. LuiJ Cavalcante 2. Amoral Furlon 
3. Murilo ladoró 3. Jo .. Guiomord 
oi. Benedito Ferreira 

MUB 
\. Mauro S.Mvide• 1. Cunho Limo 
2. Agenor Mario 2. Joi10n &arreto 
3. Hugo Ramal 

A11i1tent.• Cario• G11ilherme Fon1eco- Roma\676 
Reuni61111 Quortol•feirol, 619,30 horot 
Local. Sala "Ruy Borbow"- Anuo 11- Romail621e716 

COMISSAO DE St:KVIÇO PÚBLICO CIVIL- (CSPC) 
(7 membro•) 

COMPOSIÇAO 

Pre1idente1 Evondro Carreiro 
Vice·PreJidente, Humberto Lucena 

Titularei 

1. Raimundo Po1ente 
2. Henrique de lo Rocque 
3. Bernardino Viana 
"· Alberto Silvo 

Suplente' 
ARENA 

1. Allonlo C amargo 
2. ..edro Pedron10n 
3. Aderbol Juremo 
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MOB 

1. handro Carrtiro 1. Ore'1te1 Querela 
2. Humberto Lucena 2. Evela1io Vieira 
3. Lazoro Barboza 

f,llillenltl SOnio Androdo Peillolo- Ramal 307 
,euniõe11 Ouinfol·feiral, 019.30 h oral 
local! Solo "Ruy 6orbo1o"- Ane~o 11- Ramoi1621 e 716 

COMISSÀO OE TRANSPORTES. COMUNICAÇOES 
E OBRAS PÚBLICAS -(CT) 

(7 membro1) 

COMPOSIÇÀO 

Presidente• Bentdito Ferrtira 
Vice•Pre1ldente• Vicente Vuolo 

Titularei 

I. 6entdito Ferrtiro 
2. Vic.nto Vuolo 
3, Pedro Ptdronion 
A. Affon1o Comorgo 

~· fvandro Corrtiro 
2. Lazoro 6arbo1o 
3. Oro1te1 Outrcio 

Supltntel 

ARENA 

1. Pouo1 POrto 
2. lomanto Jtlnior 
3. Alberlo Silvo 

MOB 

1. leite Chave• 
2. Agenor Mario 

Ani1tenle1 Ronoldo Pacheco de Oli .... iro- Ramal306 
ReuniOe•• Terços·ftiros, (U 10.00 horo1 
local. Solo "Ruy 6arbo1a"- Ane110 U- Remoi• 621 e 716 

SERVIÇO OE co:USSÕES p~R.'IIIN~I:TES 

B) SERVIÇO DE COMISSOES MISTAS, ESPECI .. IS 
E OE INQUERITO 

Comiu011 Tem pararia• 

Chelt1 Ruth de Souza Ca1tro 
Local. An111a 11- Terreo 
Telefone• 22.5·8.50.5- Romol303 
1) ComiuOtl Temporelrio1 para Projetei do Congreuo No· 
cionol 
2) Comiu011 Temporariol paro AprecioçOo de Veto1 
3) Comin011 E1peciai1 e de lnqutrito, • 
A) ComlnOo Mlllo do Projeto dt Lei Orçamentaria (ort. 90 

do Regimento Comum). 

Auistentll de Coml1i6151 Horolda Pereira Fernonde1 - Ro· 
mo167-i; Alfeu de Oliveira- Ramai67A; Cltide Mario 8. F. 
Cruz - Ramal .5981 Mauro Lope1 d• So - Ramal 31 O; Ltilo 
l.ti'ICII Ferro Co1to- Romol3'1-i. 

HO~RIO D1\S REUNIÕES DAS CO:USSÕE~ PI:!t:·ti\NENTES DO SENJ\00 FEDERAL 

1!0:' .. \S ! TERÇF~ I s A L A S /\SS!STI::!:':'C IIOR.\S QUINTA St'.L.;S l~SSISTE~:TE: 

c.T. ROY DIIRr.OSJ\ RONALOO c.r. CL·~VIS nt:V!Z...\CQt;l\ ;,r:'!·.:.;ao 
Rllr.lais- 621 c 716 Rof'al - 623 CARLOS 

10:00 09:30 
C.A.R. CLOVIS BoVILf.CQUA GUILHEIU·IE C.S.P.C. RUY IJ.\RDOSA SONIA 

RJ.:nill - 623 Rolr.lais-62~ e 716 

P.OMS QUARTA s ;, L A S ASSISTENTE C.E.C CLOVIS D~VILACOUA SONIA 

09:30 C.S.N. RUY BARBOSA 
Ramal - 623 

GUILHERME 10:00 
Ramilis-621 e 716 

c.o.r. RUY BARBOSA RONhLDO 

CLOVIS B~VILACQUA Ramais-621 e 716 MARIA c.c.J. 
Ramal - 623 HELENA 10:30 c.s. RUY BARBOSA GUILIIERHE 

10:00 Ram•is-621 e 716 
C.A. RUY BARBOSA SONIA 

Ramais-621 e 716 u: ao C.L.S. CLOVIS D~ILACQUA DANIEL 

RUY BARBOSA Romol - 623 
10:30 C.E. DANIEL 

Ramois-621 e 716 12:00 C.R. CLOVIS BEVIL~CQUA fiARIA 
Ramal - 623 THEREZA 

C. R. E. RUY BARBOSA ANTONIO 
Romais-621 e 716 CARLOS 

11:00 

C.M.E. ANEXO 'D' RONALDO 
Ramal - 484 
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REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL 

Seção li 

ANO XXXIV - N'l 052 SABADO, 19 DE MAIO DE 1979 BRAStLIA - DF 

CONGRESSO NACIONAL 
Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, nos termos do art: 55, § 19, da Constituição, e eu, Lulz 

Viana, Presidente do Senado Federal, promulgo o seguinte 

DECRETO LEGISLATIVO N'l 19, DE 1979 
Aprova o texto do Decreto-lei n9 I. 659, de 24 de janeiro de 1979, que "fixa o valor do soldo 

base do cálculo da remuneração dos militares". 
Art. 19 Fica aprovado o texto do Decreto-lei n9 1.659, de 24 de janeiro de 1979 que fixa o valor do 

soldo base do cálculo da remuneração dos militares. ' 
Art. 29 Revogam-se as disposições em contrãrio. 
Senado Federal, 18 de maio de 1979. - Senador Luiz Viana, Presidente. 

SENADO FEDERAL 
SUMARIO-------------. 

1 - ATA DA 71.• SESSAO, EM 18 DE MAIO DE 1979 

1.1- ABERTURA 

1.2- EXPEDIEN"l"E 

1.2.1 - Oficio do Sr. 1.0 ·Sccrctárlo da Ciim:Lra doo Depu· 
todos 

- N.• 200/79, encaminhando out<lgmlo do Projeto de Lei 
do Senado n.O 209/7jl tn.O 4.008177, na Cámnro dos Deputados), 
que acrescenta parágrafo no a.rt. 9.0 da Lei n.O 5.890, de 8 de 
junho de 1073, que altera a legislação de Previdência Social e 
dó. outrns provldêncio.s. (Projeto que se transformou na Lei 
n.• 6.643, de 15·5·70). 

l .2.2 - Pareceres 

Referentes à~ seguintes matérias: 

- Emenda de Plenário no Projeto de Lei do Senado n.O 
104177, que dispõe sobre n doação de terras nos ex-combatentes 
dn FEB,. 

- Projeto de Lei do Senado n.O 157/78, que Inclui no Plano 
Nnclonal de VIação n rodovia Iúnn !BR-262) Munlz Fre!re
Anut!b:>-Plnco-Alegre, rozendo ligação com a BR-101, c dtl 
outras provldênclns. 

- Projeto de Lei da Cnmnrn n.0 1/70 (n.0 4.680-C/77, na 
Cnsn de origem), que dispõe sobre a crinçflo de cargos na Sc
crctnr!n do Tribunal Rcglonnl Elc!tornl do Rio Grnndc do Sul, 
c dá outrns providénclns. 

- Projeto dt~ Decreto Lc~lslnttvo n.O 5/07 ln.U 287~A/66, nn 
Ct\mnra dos Deputados>, que mantém nta do Tr!bunnl de Con
tns dn Uni[Lo dencf;'ntórlo de rc[tlstro do contrato de 1ocnçüo 

celebrado entre a Delegacia Regional do Imposto de Renda de 
Mnce!ó, no Estado de A!ngoas, e o Sr. Joaquim 'Antõnlo de 
Castro. 

- Projeto de Lei do Senado n.O 35179, que revoga o art. 
528 da Consolidação das Leis do Trabalho - aprovada pelo De
creto-lei n.O 5.452, de 1.0 de mola de 1943. 

- Projeto de Lei da Cómom n.O 30/77 (n.O 1.018-c/75, na 
CllSa de origem), que estabelece critério espec!nl de recolhimen
to de Imposto de Renda poro as pessoas que especifica e dó 
outras providências. 

1. 2. 3 -· Requerimento 

- N.O 152170, de urgência, para o Projeto de Lei do Cámn
rn n.0 46178, constante do item 1 da pautn. 

1.2.4- Leitura de projeto• 

- Projeto de Lei do Senado n.O 132/70, de autoria do Sr. 
Senador Amaral Furlun, que autoriza o INAMPS n realizar con
vênio com as entidades slndlcnJ.s que prestem nsslsténcln médi
co-dcntó.rln n seus nssocindos c dependentes. 

- Projeto de Lei do Senado n.O 133/70, de autoria do Sr. 
Senador Amoral Furlon, que altera dispositivos da Lei n.o 5.882, 
de 21 de julho de 1071, mod!!!cados pelas Leis n ... 5.607, de 2? 
de agosto de 1971, 5.761, de 5 de junho de 1072 e 6.444, de 3 de 
outubro de 1977 (Lei Orgil.nlca dos PnrUdos) c dn outras pro· 
vidências. 

1. 2. 5 - Requt~rlmentos 

- N,oll 153 c 154170, de dcsnrqu1vnrncnto de projetas de lei 
do Scnndo que cspcclflcnm. 
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' 1.2.6- Comunicação da Presidêncl~ 
-~ Convocação de sessão do Congresso Nnclonnl n realizar

se segundn-!elrn, dla 21, às 11 horns, com Ordem do Dln que 
designa. 

1.2. 7 - Discursos do EX]ledlente 

SENADOR PAULO BROSSARD - Congratulando-se com a 
atuação da. CPI do Acordo NUt:lca.r, na oportunidade cm que 
S. Ex.• registra declarações feitas O. Imprensa, quando da visi
ta do Presidente Flguclrcdo no complexo nuclear de Angra dos 
Reis, por d!retor de Fumas sobre a !mposs!b!lidnde da cons
trução de Angra Ill no local projetado. 

SENADOR ALOYSIO CHAVES - Sugestão no Sr. Ministro 
da FaZenda, sob forma de nnteprojeto de le!, dispondo sobre in
centivo !Iscai à capitalização de bancos ol!c!ais dos Estados 
da Região Norte do Pais. 

SENADOR CUNHA LIMA - Apelo a autoridades governa
mentais em !nvor do ntenr!!mento de medidas propostas pela 
Cooperativa Regional de Produtores de S!snl da Pnrniba -
COOPERSISAL, lace n dillculdades cm que se encontra n cultu
ra slsaieirn. paraibnnn. 

SENADOR GASTAO MULLER- Homenagem de pesar pelo 
falecimento de João Pence de Arruda, ex-Governador c Pnrl:l· 
mentnr do Estado de Mato Grosso. 

1. 2. g - Requerimento 

- N.O 155/79, de autoria do Sr. Senador Paulo Brossard, 
solicitando a ret!mda do Requerimento n.0 152/79. Delerido. 

/. 1.3- ORDEM DO DIA 
- .Projeto de Le! dn Càmarn n.0 46178 ln.0 973175, na Casa 

de origem>, que dispõe sobre a duração dn jornada de trabalho 
do pessoal da Caixa Econõmica Federal. Discussão encerrada, 
após usarem da palavra os Srs. Senadores Marcos Freire, Hen
rique SantWo, Mauro Benev!des, Humberto Lucena e Aloyslo 
Chaves, voltando às comissões competentes em virtude do rece
bimento de emenda em plenàrio. 

- Redação final do Projeto de Le! da Câmara n.o 50/77 
Cn,0 2.621176, na casa de origem), que nerescentn parágrafo ao 
art. 4.0 da Le! n.0 1.060, de 5 de fevereiro de 1950, que estabelece 
nonnas para a Concessão de AsSistência Jud!o!àrio. nos necessi
tados. Aprovada.. A sanção. 

- Redação l!nal do Projeto de Decreto Legislativo n.0 6, 
de 1078 ln.0 121/78, na Càmnra dos Deputados), Que aprova os 
textos dos Protocolos Adicionais n.o• I, 2, 3 e 4, que mod!l!enm 
a convenção para unl!icnção de certa.s regras relativas no trnns
J)Orte aéreo internacional, concluída em Varsóvia a 12 de outu
bro de 1929, e emendada pelo Protocolo celebrado na Haia, 
em 28 de set:.embro de 1955, com as reservas constantes do arti
go X do Protocolo n.0 2, do artigo XI, pnrá.grn!o 1.0, nlinen b, 
do Protocolo n.0 3, e do artigo XXI, paràgm!o 1.0 , nUnca a, do 
Protocolo n.0 4. Aprovada, A promulgação. . 

- Rednção l!nal do Projeto de DeCreto Leg!slat!vo n-0 26, de 
1978 (n.o 139/78, na Càmnra dos Deputados), que aprova o texto 

dn Recomendação n,0 120 sobre n higiene no Comércio c Escri
tórios, adotadn pcln Cu~!erência Internacional do Trabalho, cm 
8 de julho de 1964, em sun 48."' Sessão, realizada cm Gt!nebra. 
Aprovada. A promulbrnção, 

- Projeto deLe! da Cilmara n.O 149/78 cn.0 5.721/78, na Ca
sa de origem i, de iniciativa do Senhor Presidente da Repúbllcn. 
que autoriza a alienação de bens imóveis da União, situados na 
âren urbana de Guajnrâ-Mirim, no Território Federal de Ron
dônia, c dá outras providências. Discu~ã.o encerrada, voltando 
às comissões competentes cm virtude do recebimento de emen
da em plent\rlo. 

- Projeto deLe! da Cãmara n.0 48/78 1n.0 1.395/75, na Casa 
de origem), que dispõe sobre expressa permissão de v!s!tns de 
caráter religioso aos doentes hospitalizados, cm qualquer horá
rio, e dá. outras providências. <Apreciação preliminar da cons
t!tuclonal!dadc). Rejeitado. Ao Arquivo. 

- Projeto de Le! do senado n.0 130177-Complementar, de 
autoria do Sr. Senador Vasconcelos Torres, que altera a Lei Com
plementar n.0 l!, de 25 de mala de 1971. !Apreciação preUm!nar 
da const!tuc!onaUdade). Rejeitado. Ao Arquivo. 

1.4- DISCURSOS APOS A ORDEM DO DIA 

SENADOR JAISON BARETO- Objeções que estariam sen
do feitas por grupo empresarial contrário à v!ab!lldnde da Im
plantação da SIDERSUL cm Santa Catarina. 

SENADOR EVANDRO CARREIRA, pela Liderança - Con
gmtulando-se com o Sr. Ministro da Marinha, por noticia !n
scrta cm órgão da Imprensa, a respeito da instalação de agên~ 
ela naval cm área do Projeto Jarl. 

SENADOR FRANCO MONTORO - Solicitando a Mesa pro
vidências no sentido da elaboração de quadro comparativo en
tre o antcprojeto da ConsoUdnção das Leis do Trabalho. de In!
c!at!vn do Ministério do Trabnlh<r. e a legislação trnbalhlstn 
vigente. 

' SENADOR MAURO BENEVIDES - Apelo ao Sr. Ministro 
dos Transportes em prol da alocação de recursos de !arma a 
possibUitar a aceleração dos trabalhos executados na roddvia 
BrásiUa-Fortaleza IBR-020). 

SENADOR HUMBERTO LUCENA - Necessidade de desn
proprl~ção, pelo Governo Federal, de área que menciona, no 
Mun!Cip!o de Pedras de Fogo-PB. Prioridade que deve ser dada 
a implantação da reforma agrária no Pai3. 

SENADOR DIRCEU CARDOSO - Sugestão à Mesa do Se
nado no sentido de uma malar economia no gasto de gasolina 
pelos veiculas da Casa. ' 

1.5- DESIGNAÇAO DA ORDEM DO DIA DA PROXIMA 
SESSAO. ENCERRAMENTO 

2 - ATAS DE COMJSSOES 

3 - MESA DIRETORA 
4 - LIDERES E VICE-LIDERES DE PARTIDOS 

5 - COMPOSIÇAO DAS COMJSSOES PERMANENTES 

ATA DA 71.a SESSAO, EM 18 DE MAIO DE 1979 

1.n Sessão Legislativa Ordinária, da 9.a Legislatura 

PRESIDJ!:NCIA DO SR. ALEXANDRE COSTA 

AS 14 HORAS E 30 MINUTOS, ACHAM-SE PRESENTES OS 
SRS- SENADORES: 

Adalberto Sena - Evandro Carreira - Rnhnundo Parente -
Gabriel Hermes - José Snmey - Alberto S!lvn - Bernardino 
Vlnna - Dinarte Mariz - Humberto Lucena - Aderbal Juremn 
- Amon de Mello - Lu!z Cavalcante - Teotôn!o V!lelo. - Louri
va.l Baptista - Passos Põrto - João Calmon - Moncyr Dalla -
Amurai Peixoto - Hugo Ramos - Nelson Carneiro - Roberto Sa
turn!no - Mur'.lo Bndnró - Tnncredo Neves - Amarnl Furlan -
Franco Montara - Orestes Quércla -Benedito Ferrctrn - Henri· 
que SanUIIo -Lázaro Barboza- Benedito Canelas- VIcente Vuolo 
-·Mendes cann!e- Pedro Pedrosslan- José Rlchn -Leite Chn
vcn - Evcláslo Viclrn - Jnlr.on Bnrrcto - Lcnolr Vnrr,ns - Paulo 
Bro:-..snrd - Tarso Outra. 

O SR. PRESIDENTE IA!cxnndre Costa> - A Usta de presença 
ncusa o comparcclmcnto de 40 Srs. Senadores, Hnvcndo número 
rcgtmental, dcclnro nbcrtn n sessão. 

O Sr. 1.0 -Secretàr!o procederá à lelturn do EX]led!entc. 

1: lldo o segut11tc 

EXPEDIENTE 

OFICIO DO I'RIME1RO SECRETARIO 
DA CAMARA DOS DEPUTADOS 

N.0 200170, de 17 do co1·rcnte, cncamlnhnndo nutógraro do 
Projeto de Lei do Scnndo n, 20D/7G <n.0 4.008, de Hl77, nn Cíi.mara. 
do.'i Dcputndo.'i), que "ncrcsccntn pnrilgrn!o no nrt. D.O dn Lei 
n.U 5.8011, de H dl! junho de Hl73, que n.ltern a lci~IBlnçflo de PreVI· 
dl!ncin social c diÍ outras J1ravldênclnR", lProjcto que se trnnstor. 
mau nn Lei n,11 U.<i-13, de H de maio de 107!)). 
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Sobre a f:rnend:\. de l'len:lrio ao ProjcU. de l..ei do 
Senado n.u 104177, flUe ''dü;põe sobre a doação de terra.'! 
aos cx-combat.entes da FF.U". 

t•1\RECE1t N.11 103, DI'~ 1979 

Da Comissão de Constituição e Justiça. 

Relator: Senador Lázaro Barboza. 

O Projeto de Lei do Senado n.0 104, de 1077, volta a esta 
Comissão cm razão da emenda que lhe foi ~ugcrlda pelo Uustre 
Senador Otnlr Beckcr, no sentido de dar a esta proposição "uma 
definição mnls objetlva, no que tnn(.!e à sua verdadeira abrangên
cin", sobretuao porque "pela redução do art. 1.0 poderão surgir 
dúvidas quanto ao alcance da medida", dando, assim, ensejo a 
exclusões que se não harmonizam com os objetlvos collmados. 

Relativamente ao mérito da proposição, bem como quanto aos 
prcssupm;tos de jurldlcldnde c constltuclonnlidadc, o Parecer do 
JJustre Senador DJ.rccu Cardoso aborda e anall:m com propriedade 
e clareza todos os ângulos realmente Importantes, daí porque nada 
hó. a acrescentar, 

Somos, assim, pelo. tramitação e aprovação do Projeto de Lei 
do Senado n.0 104, de 1977, com a Emenda n.o 1, de Plenário, apre
sentada pelo Senador Otair Becker. 

Sala das Comissões, 25 de abril de 1970. - Henrique de La · 
Rocque, Presidente - Lázaro Barboza, Relator - Jlelvidio Nunes, 
com restrições - Moacyr Dalla - Franco Montoro, com restrições 
- Tancredo Neve.<t - Nelson Carneiro - 1\lurilo Badaró, com resw 
trlções dlrllPdns âs proposições meramente autorizatlvas - Rai
munda Parente - Aderbal Jurema - Almir J•into. 

PARECEit N." 194, !IE 1970 
Da Comissão de Finanças 

Relator: Senador Amaral Peixoto 

Retorna. a. esta Comissão, em rnzão de Emenda apresentada em 
Plenário pelo então Senador Otalr Becker, o Projeto de Lei ~c 
autoria do ex-senador Vasconcelos Torres, que autoriza a doaçao 
de terras a ex-combatentes da Força Expedicionária Brasileira. 

A proposição em exame visa a dirimir possíveis dúvldns quanto 
ao alcance da medida, consoante a justificação do autor, verbls: 

"Trata-se de dar ao projeto uma de!lnlção mais objeUva 
no que tange à suo. verdadeira abrangência. 
De !ato, pela redução do nrt. 1.0 poderão surgir dúvidas 
quanto no alcance da medida, ensejando exclusões que, em 
verdade, não se enquadram cm seu .. espírito. 
De outra parte, Impõe-se uma redaçüo conscntã.nen com 
o preceituado no art. 179 da constituição, que regula 
certas prerrogativas po.ra os ex-combatentes da Segunda 
Guerra Mundial. 
Assiril, pela presente emenda, são abrangidos na mesma 
dlsclpllna legal os Integrantes da Força do Exército, da 
Marinha, da Força Aérea Brasileira c dn. Marinha Mercan
te, que !armaram a gloriosa Forçn. Expedicionária Brasi
leira no último conflito mundlnl." 

Sobre a matéria manifestou-se a Comissão de Constituição 
c Justiça, ratlficnndo parecer anteriormente exnrado pela cons
titucionalidade c, no mérito, pela aprovação do projeto. 

Em reunião reallzndn cm outubro de 1977, esta comissão, nprcw 
clando n proposição, concluiu pela sua pwjudlclalldaclc, cm face 
da existência de lei q,ue, a partir de 1950, dlsclplinu. a ctoaçüo de 
terras a Integrantes da F.E.B. 

De !ato, a cmcridu ora exnmlnuda, cm bom. objctlvando nclnrar 
a !dcntlrtcnçiio dos bcneflchl.Iios, cm nada altera ns razões expo.s
tas por este órgão técnico quando dn :mó.llsc no projeto. 

Temos que n mntérlu já se acha clhiclpllnnda por Lei Federal, 
c, ainda, que n ndoçiio de novo diploma niio trnrln nos ex-comba
tentes maiores bencficlo.s, como provavelmente dcscjn.vn. o autor do 
projeto. 

Pelns razões ora deduzidas, somos pela rejeição do Projeto de 
Lei do Scnnclo n.n 104, de 1077, r da Emenda n.o 1 uprescntudn 
rm Plenó.rlo. 

Snln das Comissões, 17 de mala de 1!179. -Cunha Lima, Prc
:-;ldt\nte - Amaral J•cixoto, Relator- I•cdro Simon - Affonso C:l
rnnrJ;"o - Mendes Cannlc- AlhcrU1 Silva - llenricluc de Ln ltocque 
- Suldnulm lJt~r.d - Jut;thy 1\1:\l:<tllüu•s - J.nmanto Junior _,_ 
Jur,;'e l{nlumc~. 

I'ARECERES N.•• 195, 106 E •197, l>E 1079 
Sobre o Projeto de Lei do Senado n.0 157, de 1978, que 

''inclui no Plano Nacional de Viação a. rodovia Júna 
CUR-2G2) Muniz Freire-Anutiba.-Piaca-Alegre, fazendo 
ligação com a. BR-101, e dá outras providências". 

PARECER N." 105, DE 1970 
Da. Comissão de Constituição e Justiça 

Relator: Senador Leite Chaves 

De autoria do Ilustre Senador Dirceu Cardoso, o Projeto sob 
exame objctlvn. Incluir no Plano Nacional de VIação a rodovia 
lúna-Munlz Frclrc-Anutlba-Plncn-Alegrc, no Estado do Espfw 
rito Santo. fazendo ligação, no trajcto Indicado, entre as BRs 262 
c lO!. 

2. Na Justitlcnc;ão, aduz o Autor: "a estrada que se pretenw 
de seja lncluida no Plano Rodovló.Iio Nacional é a via mols Im
portante do Sul do Estado, depois das !lgações pr!nelpals do setor 
sul. Atravessa a região que mais produz caté e cercais c é a liga
ção natural entre a BR-262 c a BRwlOl, através de Cachoeiro do 
Itapemlrlm, nó de ligação rodoviário de todo o sistema do sul ca
blxaba". 

3. O Projeto não apresenta óbices de natureza "juridico-cons
tltuelonal ou de técnica leglslatlva. ~ de se ter em vista que, de 
a.cordo com o que dispõe o § 2.0 do art. 1.0 da Lei n,0 5.917. de 10 
de setembro de 1973, ''as localldades Intermediárias constuntes das 
reden previstas que tlguram nas relações descritivas ... não cons
tituem pontos obrigatórios de passagem, mas figuram apenas como 
Indicação geral da dlretriz das vias consideradas, sendo o seu 
traçado definitivo fixado pelo Poder Executivo, após estudos técw 
nicos e econômicos" (gritos nossos). 

Além disso, "a execução das obras referentes -ao Sistema Na
cional de Viação, especialmente ns previstas no Plano Nacional 
de VIação, deverá ser realizada em função da existência prévia de 
estudos econõmlcos, que se ajustem à.s pecuUarld-ndes 1oca1s, que 
justifiquem sua prioridade e de projetas de engenharia !!na!" 
fnlínea j, do art. 3.0 , da Lei n,0 5.917/73), 

Fica, pois, sempre assegurada a atuação tlnal do Executivo 
na etetlV'D. construção das rodovias. 

4. No caso em tela, tra.tawse de rodovia de ligação, confor
me conceito do Anexo do Plano Nacional de Viação, n.O 2.1.2. c, 
entre pontos situados na rodovia transversal BR-262 (!úna) e na 
rodovia longitudinal BR-101 (Alegre). 

Essa estrada virá facll!tar o e.<coamento da produção regional, 
reduzindo, em conseqüência, os óbices que encarecem sua colo
cação no mercado. Mas essa jó. é uma. consideração de mérito, so
bre o qual melhor dirão as doutas Comissões de TranBportes e de 
F!nanças, às quais a matéria se acha, também, dlstrlbulda. 

3. Arite o exposto, opinamos pela. aprovação do Projeto, por 
eonstltuclonal, jurídico e de boa técnica legislativa. · · 

Sala das Comissões, 2 de agosto de 1078. - Daniel Krleger, 
Presidente - Leite Chaves, Relator - Otto Lebmann - Dirceu 
Cardoso - llelvidlo Nunes - Cunha Lima. - Jtalivio Coelho -
Vilela de l\lagalhães. 

PARECER N,0 196, l>E 1970 
Da Comissoi.o de Transportes, Comunicações e Obras Públicas 

Rela.tur: Senador Vilela de Magalhães 

1. O presente projetà Inclui no Plano Naelonal de VIação a 
rodovia Ilinu <BR·262l-Alegre-Entroncamento com a BR-101, no 
Estado do Espírito Santo. 

2. A Justl!lcução informa que a Uga~ão projetada. atravessa. 
rcglüo montanhosa, produtora de cereais e çaté, conectando a 
BR-2G2 com a BR-101, cm Cachoeiro do Itnpemlrlm. 

3. Não obstante essa Informação, sabe-se que a rodovia llg:a
rá Iúna, ponto de passagem da BR-262 (Vltórla-Belo Horizonte), 
com Alegre, ponto próximo a Guaçui, na BR-482, cujos pontos de 
r.assagem são Safra <BR-1011-Caehoelro do Itapemlrlm-Guaçui~ 
Fervedouro fBR-116). 

4. Por .conseguinte, o que a presente proposição pretende é a 
Inclusão no Plano Nnclonnt de Vlaçiio de rodovia cstaduo.l CO· 
ncctnndo a BR·262 com n BR-482, com a extensão aproximada de 
70 Km. Sua lmplnntnçii.o c pnvlmentnçüo deverão custar cerca de 
Cr$ •120 mllhões <CrS 6 mllhões por Km), já que percorre região 
montnnhos"U. 

5. Entcndezhos, nssim, que o, construção dessa rodovia deva 
oer ntrlbulção do DER-ES - Departamento de Estradas de Roda
r.cns do Estado do Espirita Santo, n expensas de sun quota. no 
F'mHlo Rodovlúrlo Nacional, motivo também por que opinamos 
rwla rejelçft.o· do presente projeto. 

Sala elas ComlsSÕl'S, 2!.1 de np;osto de 1978, - Lourival Rapthita, 
Presidente - Vilch~ de !\la~nlhflcS, Relator - Wilson Gonça.h:e11 
- Alt•x:lndrc Costa. 
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I~AitECEU N.0 1!17, DE l!l?tl 

Da Com·tssão de Fimmc;a:-; 

Relator: Senador Saldanha Dcrzi 

Trntn-sc de proposição de autoria do ilustrf' Senador Dirceu 
Cardoso. que su~ere o. Inclusão de trecho rodovl:\rlo Iocallzado no 
Estado do Espirita Su.nto, no Plano Nnclonal de Vlnçito, aprovado 
pela Lei n." 5.D17, de 10 de setembro de 1973. 

Submetido o projeto à apreciação dn Comissão de Constltul
çào e Justlçn, mnnlfestou-se essn pela constitucionalidade e jurl
cl!cldndc da providência. 

Sustentando tratar-se de Ugnção cuja construção deva. ser 
a.t.ribuidn. O. Administração Estadual, concluiu a Comis.sú.o de Trans
portes, Comunicaçõe.!:t e Obrns PúbUcns peJa rejeição da medida. 

Dentro do il.mbito de atribuição desta comissão, não vemos 
obstó.culo que se possa opor à aprovação do projeto. 

De fato, como J:i tJcou assentado em hJpótcses !dimtJca.s, n 
proposição em tela não contraria o. dlretriz constitucional que veda 
u Jn!cJntlva de leis que venham a aumentar a despesa públlcn tare 
57, m. 

Com eleito, n mntérla etn questão configura norma mernmentl~ 
programática, uma vez que a execução dns abras previstas no 
Plana Nacional de Viação condtclonn-se a estudos econômlcos e a 
proJetas de engenharia que justifiquem sua prioridade, como dis
põe a alínea ! do art. 3.' do Lei n.' 5.917, de 1973. 

De outra parte, inextstlndo preceito expresso nn leglslnçüo 
pertinente que atribuo. no Estado a construção de rodovia que, em 
terrltôrio estadual, promova a ligação entre duns ou mais cstra~ 
das federais c desde que não estej-a ela prevista cm Piano Viário 
Estadual, não vemos porque não possa a mesma ser tncluida no 
Plano Federal. 

Tal hipótese, Inclusive, acha-se prevista no. nUnca e do item 
relativo O. Nomenclatura, constante do Anexo à Lei n.0 5.917/76, 
na parte que se refere ao Sistema Rodoviário Nnctonal. 

As razões ora aduzldas recomendam, a nosso juizo, a aprova
ção do projeto. 

Sala das Comissões, 17 de mala de 1979. -Cunha. Lima, Presi
dente - Saldanha. Deni, Relator - Affonso Camargo - Amaral 
Peixoto - Mendes Canale - Pedro Simon - Henrique de La. Roc
que - 1\Jberto Silva - Lomanto Junior - Jorg""e Kalume - Ju
tahy ~lagalhães. 

:PARECERES N.•• 198 E 199, IJE 1979 

Sobre o Projeto de Lei da Cã.mal"'.t. n.0 01, de 1979 
(n..0 4,689 .. C, de 1977, rua origem), que "dispõe sobre a. c:ria· 
çã.o de carglls na Secretaria. do Tribunal Regional Eleito
raJ do Rio Grande do Sul, e dá outras providências". 

PARECER N.0 198, DE 1979 

Da Comissão de Serviço Público Civil 

Relator: Senador Alberto Silva 

De !nlclutlva do Senhor Presidente do Trlbunnl Superior Elol
tornl, vem a exame, desta Casa, Projeto de Lei dispondo sobre a 
criação de cargos na Sccretnrln da Tribunal Rer.;lonnl F.leltoral do 
Rio Grande do Sul c dando outras providências. 

Justlflcu.-se a crtnção dos cnrgos constante~ do projeto. kn· 
do em vista preencher o.s Incunns existentes nus reais ncccs:)idadcs 
de recursos humn.nos pnrn n conclusão da estrutura orsnnlzncionnl 
do Tribunal Regional E!cltorol do Rio Grande do Sul, c o aumento 
de volume de trabalho existente no Secretaria do TRE-RS. 

Assim é que o art. 1,0 Intenta criar, con!ormc o seu Anexo: no 
'Grupo-Artesnno.to, 5 !clncol cargos; no Grupo-Serviços Auxiliares. 
14 (quatorze I cargos; no Grupo-Outras Atlvl.dadcs de Nlvel Supe
rior, 3 ltrêsl cargos c no Grupo-Serviços de Trnnsporto Oficio! e 
Portaria, 12 I doze 1 cargos. 

PD.rn os referidos cnrj:Cos, só se nomearão servidores, cujos de-. 
veres, direitos e vnnto.gcns sejam os de!lnldos em cstntuto pró-. 
prlo, conforme o nrt. 109 da Lei Maior. 

Considerando que a..'l despesas decorrentes do disposto na pro; 
poslçflo serf1o ntemlltlns iL contn dns dotn<:õcs orçnment(lrlns pró
prias do Tribunal Re~lonol Eleltoml do Rio Grande do Sul e de ou
tras pnrn este fim dl•stlnndas, somos, no úmblto desta Comlssáo, 
pela nprovnçflo do projeto sob cxnmc. 

SnliL dllll Comlst;i.ics, lD de nbrll de lU"/D. -- Evnmlro Carreira, 
Presidente- j\Jhcrto Sllv:\, Relator --· llcnrlti\H~ dt~ l.a ILocti\U~ --· 
u,~rnardiuo Viana - Jhnnlu·tt.o b1ccna. 

Pt\ltECEit N.U 1!1!1, DE 1!)7!1 

D:l Comhisão dt• Firmnç:ts 

Relator: Senador Pedro Simon 

. l!: submetido n esta Comlssüo o prcst•ntc Projeto de Lei, de 
mlcintlva da Presidente da Tribunal Superior Eleitoral, que de~ 
termina n crinçiio de cargos no Quadro Permanente da Secretaria 
do Tribunal Rc~lonnl Eleitoral do Rio Grande do Sul, dlsclpllnn 
o inp;resso nos referidos cargos e dú. outras providências. 

2. A matêria se justtf1cu pela necessidade de maior número 
de funcionários, à v1stn da/'\ cx.tgêncins do crcscentol' volum\, d~ 
setvlço e da malar dlsponlbllldade de espaço, oferecido pelas lns
talnçõcs da nova sede do retertdo Tribunal para uma. adequado. 
distribuição de setorcs funclonalg, 

3. Nesse sentido, a criação de 1 tum I cargo no Grupo-Arte~ 
sanatn lmpõe~se pnra a manutenção dn Infra-estrutura da Tribu
nal, tendo cm vlgta sobretudo n.s ntunts instalações da sede. 

No Grupo-Serviços Auxiliares é proposta n criação de 14 tqua
torzcl cargos de Agente Administrativo, dada n notória lnsutlclên
cla de pessoal para cobrir sntlsfatorlnmcnte as ntlvldndes normais 
de administração, c ainda pelo rato de não ter sido criado esse 
Grupo funcional por ocasião do advento do novo Piano de Classl
flcaçà.o de Cnr~:tos, 

A fim de preencher <ts lacunas existentes, propõe-se a criação 
de 3 !trC:n caq;os, no Grupa~Outras Atlvldndcs cte Nível Superior, 
sendo um de medico, um de contador c outro de blbllotecúrio. 

F'lnalmcnte, por absoluta necessidade de pessoal para o setor 
criam-se 12 !doze) cargos de Agente de Portaria, no Grupo-Servi: 
ços de Tmnspurtc Of!r.lal e Portaria. 

4 O urt. 2.(J do projeto dispõe (JUc aos referidos cargo.s serão 
atrlbuJdos os mesmos valores dt• retribuição, rcferéncias de venci
mento ou salário por clal'lse, crltértos de grntitlcaçfta fixados para 
idêntit:os carga·s do Poder Executivo, presentes na sistemàtlca de 
classificação da Lei n.(l 5.645, de 10 de dezembro de 1970. 

5. A matéria obtevt~ aprovação nas Comissões competentes 
da Câmara dos Deputados e do Senado. 

No âmbito desta Comissão de Finanças Interessa verificar a. 
Indicação e previsão de recursos necessários ao atendimento das 
despesas com a criação desses cnr~os. 

Para este !Jm, o art, 3.U do projeto detcrmJna que taJ.s despe
sas correrão à conta. das dotações orçamentirias próprias do Tri
bunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul, ou outras para 
tanto deStinadas. 

6. Ante o exposto, nada havendo que obstrua a matéria do 
ponto de vista financeiro, somos 11ela aprovação do presente pro
jeto de lcl. 

Sala das Comissões, 17 de maio de Hl79, - Cunha Lima. Pre
sidente - Pedro Simon, Relator - Mendes Canale - SaldanhA 
Deni - 1\ffon. ... o Camar,;o - Uenrique de J~a ltoeque - Alberto 
Silva - Amaral Peixoto - Jutahy l\tagalhfu:s - Lomanto Júnior 
-- Jorge Kalume. 

l•ARECERES N,o,. 200 E 201, DE 1979 

Sobre o Projeto ele Decreto Leg-islativo n." 5, de 1967 
<n.n 2R7-/\, de 1966, na Câmara dos Deputados), 'lue "man· 
tém ato do Tribunal de Contas da União denetatório de 
rcgil'ltro do contrato de locat;ão celebrado entrt: a Dele· 
gacia RcginnaJ do Imposto de Renda de !\Iacció, no Es
tado de Alagoas, e o Senhor Joaquim Antônio de Castro". 

l'AitECElt N." 200, OE 1979 
D:l Comi~ão de Con~tituição c Justic;a 

Relator: Senadur llelvidio Nunes 
O I1rojeto ,'iob exame, oriundo da Cilmara dos Deputados, 

mant.ém o ato do Tribunal de Contas da Unlúo, de 10 de agosto 
de 1955, tlt:IWJp,túriu de registro do contrato de loca~·ão de prédiO 
situado cm MacciU, celebrado cm 15 de julho de 1955, entre a De
le~;"ncla Ht:g-innal du Imposto de Renda no Estado de Aln.goas c o 
Sr. Joaquim Antimi;) dl' Cn..~ti'O. 

~ presente providência. letr.l:-latlvn. dcr:orre do poder de fisca
Jizaçao cometido ao Congresso NaclonnJ pelo nrt. f~o1, combinado 
com o o.rt. 70, nmbns da Cn.rta Mngna. ' 

Diante do exposto e considerando, portanto que a matCriu. se 
hnrmonl:m. com pwct.•Jtos ConstHucJonal.s, nosso pnwccr é pela suu 
aprovuçilo t Inclusive quanto ;10 tl.Spcct.o da Jurldicldade, 

So.ln dns ComiS.'iÕl'.'i, D dt' mnlo de 1070. - Uenrh1u'~ de l.<t 
Uocqut~. Pre . .;ldente - llt~lvídiu Nun,~s. Rl!lator - ltalmundo t•n .. 
rente - Nelson Curru!lru - n•~rnnrdino Vlnnn - Almlr t•Jnto -
!\ludlo Badarú- 1\iuysin Chavt'!-i - Adcrhal Jur(~IIIIL - T:mcredu 
St•vt·s- l.t•ilt• Chave!'> - Cunha l.irma - l.ú'larn 1\arhll"l.tL - l\hm· 
t•yr Ualloa. 
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PARECER N.0 201, DE 1979 
Da Coml:&lo de Finanças 

Relator: Senador Arnon de Melo 

SOb cxnme desta Comissão de Finanças o Projeto de Decreto 
Legislativo, que "mantém ato do Tribunal de Contas !la Unlão de
ncgntórlo de registro de contrato de locaÇão celebrado entre a 
Delegacia Regional do Imposto de Renda de Mnceló, no Estado 
de Alagon.s, e a Senhor Joaquim Antãnto de Castro". 

A proposição é de Iniciativa da Comls.são de Fiscalização FJ. 
nancetra c Tomada de Contas da Câmara dos Deputados, tendo 
o Tribunal de Contas da União denegado registro ao Contrato em 
Sessão de 19 de agosto de 1955, porque este não !o! celebrado obe· 

· dccendo às !ormalldades legais, deixando de ser previamente pu
blicado e lavrado em livrá próprio. 

Os vielas apontados com relação a celebração do contra.to 
eram sanáveis, entretanto, o pedido de reconsideração não foi 
apresentado no prazo. 

A Instrução processual é matéria que compete ao órgão ln· 
teressado quando o processo tramita no Tribunal de Contas da 
União, cabendo ao Congresso Nacional apreciar o ato da Corte 
de Contas e certl!lcnr-se dos latos que o determinaram. 

Em Sessão de 19 de dezembro de 1966, o Plenário da Cámara 
dos Deputados aprovou o Projeto. 

Prosseguindo sua tramitaçãÓ no Senado Federal, cabe a esta 
Comissão destacar a lnexlsténcla de óbice .à aprovação da pro-
posição, no âmbito de sua competência regimental. . 

A vista do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de 
Decreto LcgislaUvo n,0 5, de 1967. 

Sala das Comissões, 17 de maio de 1979.- Cunha Lima, Presl· 
dente - Arnon do MoDo, Relator - Salda.nba Derzl - Mendes 
Canale - Alfonso Camargo - Amaral Peixoto - Henrique de La 
Rocquo - Alberto Sllva - Pedro Simon - Lomanto Júnior -
.Jorge Kalume - Juta.hy Maplhiies. 

PARECERES N,"' 20% E 203, DE 1979 

Sob o Projeto de Lei do Senado n.0 35, de 1979, que 
"revoga o art. 528 da Corisolldaçã.o das 'Leis do Trabalho, 
àprovada. 1pelo Decreto-lei n.0 5.462, de 1.0 de maio de 
19;43". 

PARECER N.0 20:!, DE 1979 
Da Comissão de Constituição o Justiça 

Relátor: Senador Aderbal Jurema. 

O Projeto de Lei sob exame desta Comls.são - !ormal!Zado 
pelo nobre Senador Paulo Brossnrd com o apelamento de outros 
eminentes Senadores - quer a revogação do art. 528 da Consoli
dação das Leis do Trabalho, vigente nos seguintes termos: 

"Art. 528. Ocorrendo dlssidlo ou clrcunstãnclas que per
turbem o funcionamento de entidade slndlcnl ou motivos 
relevantes de segurança nacional, o Ministro do Trabalho 
poderá nela Intervir, por Intermédio de Delegado ou de 
Junta Interventora com atribuições para administrá-la e 
executar ou propor as medidas necessárias para norma
lizar-lhe o funcionamento.'' 

A ementa e o nrt. 1.0 de '''rojeto relerem-se no art. 526 da 
CLT aprovada pelo Decreto-i-. n.0 5.452, de 1.0 de maio de 1943, 
mas, na verdade, tal rednção original lo! alterada pelo art. 13 
do Decreto-lei n.o 3, de 27 de janeiro de 1966, que é o texto obje
tlvado pelo Projeto. 

Tal alteração teve por !lnalidade principal o acréscimo das 
expressões "ou motivas relevantes de_ segurança no.clonal", entre 
as razões justl!lcadorns da !ntervençno dc!erlda no Ministro do 
Trabalho, além do aprimoramento da redação original. 

o Projeto não padece de qualquer vicio constitucional ou ju· 
ridlco, o que autoriza sua tramitação sem restrições. No que toca 
à. técnica Ieglslntivn, entretanto, merece o reparo supra-referido, 
sanável por emenda. 

Quanto no mérito, Igualmente não fazemos rcstrlçõP.S no Pro· 
jeto sob o principal argumento de que lnlclativns dessa natureza 
devCm ser cstlm ulndns, n fim de. que proplc!em os debates cscla .. 
rcccdorcs, do maior ln tcrcssc publico. 

A matéria to! também distribulda u Comissão de Legislação 
Social, onde, n n~o ver, será exnmlnnda ma.ls det1do.mcnte. 

Em tnce do exposto. opinamos tnvornvelmcnte no ProJeto 
de Lei do Senado n.o 35170, quanto u sua const!tuclonalldadc e 
jurldlcldade, ,ntrnvés da seguinte 

EMENDA N.0 I - CCJ 

Acrescentem-se, ao n.rt. 1.0 do Projeto, as seguintes expressões, 
ln fine: 

"com as alterações do Decreto-lei n.0 3, de 27 de janeiro. 
d1! 1066". 

Este o meu parecer. 
Sala das Comissões, 25 de abrll de 1070. - Henrique de La 

Rocquo, Presidente - Aderbal J'urema, !Relator - Franco MoD
toro - Nelson Carneiro - Ta.ncredo Neves - Lázaro llal'booa -
Raimundo Pal'e'llte - Leite Cbaves - A1mlr Pinto - Murilo Ba· 
d.aró - Uelvídlo Nunes. 

PARECER N,0 2413, DE 1979 
Da Comissão de Lerlalação Social 

llelator: Senador Henrique do La ·Roeque 
o presente projeto de lei, apresentado pelo !lustre Senador 

Paulo Brossard, com o apelamento de outros eminentes Senado
res, objetlva a revogação do art. 528 da Consolidação das Lc!B 
do Trabalho. 

Citado dispositivo é o que permite a Intervenção do Mlnlsté· 
rio do Trabalho em entidades slndlcals, na blpótese de dlssldlo 
ou clrcunstãncln.s que perturbem o seu funcionamento normal, 
ou, alnda, por motivos relevantes de segurança nacional 

Comentando-o, Alonso Caldas Brandão assim se . manifesta: 
"A !acuidade lntervenelonlsta. concedida ao Ministro do 
Trabalho lere frontalmente o princ!plo da liberdade sln· 
dica! e é o 1eltmotlv de que se servem os extremistas 
,para apontar nossa organização sindical como dest!tulda 
de seu requisito de base: n autonomia. 
1!: certo que a tendência lntervenclonlsta do Ministério 
do Trabalho tem variado conforme os titulares, as clr· 
cunstânclas e os interesses polittcos ocasiona.ls. Ora se 
procura realçar a liberdade sindical, evitando qualquer 
participação ou lnter!erêncla dos agentes mlnlsterlals na 
vida e nos ntos das entidades classlstas, ora se Intervém 
abertamenU: por mero caJlricho ou interesses polltleos 
dominantes. 
A Intervenção, que na Ução do Prof. Russomano, deveria 
ser ditada exclusivamente por motivos graves devida
mente comprovados e pela necessidade transitória de 
noi'I!lllllzação da vida do órgão slndlcal, fundamenta-se 
geralmente cm questões politicas ou dlssidlos Internos 
oriundos da luta pelos postos de dlreção ou má aplicação 
do patrlmõnio social" 

. Examinada a matéria no li.mblto da Comls.são de Constitui· 
c;ão e Justiça, fol a. mesma considerada jurídica e constltuclonal 
c apresentada. uma emenda de redação, mandando acreScentar, 
ao seu art., 1.0 , as seguintes expressões, in fine: .. com as altera· 
ções do Decreto-lei n.0 3, de 27 de janeiro de 1966". 

O Decreto-lei n,o 3, de 1966, Incluiu, na redação original do 
art. 528 da CLT, a expressã.o: "ou motivos relevantes de segu
rllllça nacional". 

Como se trata de matéria consolidada, achamos dispensável · 
a remissão proposta, em emenda, pelo !lustre relator do projeto 
na douta Comissão de Constituição e Justiça, embora nada te
nhamos a objetar-lhe. 

Qua.nto u revogação pretendida, cumpre assinalar que o Go· 
verno, segundo o anteprojeto preparado pela Comls.são de Atuali
zação da Consolidação das Leis do Trabalbo e recentemente dl· 
vulgado pelo eminente Ministro Murllo Macedo, pretende ellml· 
nnr a ampla !acuidade ntrlbulda no Mlnlstro do Trabalho para 
intervir nos sindicatos, !'ederac;ões e confederações, suspender ou 
destituir seus administradores, fechar temporariamente essas en
tidades c cassar a respectiva cnrt~ de reconhecimento. 

A vista do exposto e sobretudo porque o Projeto de. Lei do 
Senado n.o 35, de 1079.' objetlva a preservação da autonomia sln· 
dlcal, somos pela sua aprovação, com a Emenda n.0 1 - CCJ. 

Sala dos Comissões, 17 de maio de 1979. - llelvidlo Nun..,, 
Presidente - Henrique de La Rooque, Relntór - Jnlson Barreto 
- Jutahy Magalhães - Kaimuado Parente - Lenolr Varcas 
Jessé Freire - Nelson Carneiro. 

PARECER N.0 204, DE 1979 
Da Comissão do Flnançll8, 90b"' o Projeto de Lei da 

Ciimara n.0 30, do 1977 (n,o 1.018-C, de 1975, na Casa do 
origem), que ••estabetece critério especlnl de recolhimento 
do Impooto do Renda para "" peii'IClas que "'Peclllea o cJá 
outras providência..'i''. ' 

Relator: Sonndor Tancredo Neves 
Retorna a esta Comlssilo o presimte Projeto de Lei, de auto

rio do llustre Deputado Josó Maria de Carvalho, QUe objetlva dls· 
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pensar as pessoas tisicas com mala de setenta anos de 1dndt! 
quando a.ssalarin.dns, mllitnrcs lnntlvos e civis aposentados ou 
pensionistas, da apresentação da dcelarnção anual de rendimen
tos, mantendo-se unicamente n. Incidência do Imposto sobre n 
rendo. na !ante pagadora.. 

2. Em parecer prévio, est..'l Comissão de Finanças opinou pela 
nudlêncla do Ministério dn Fazenda, à vista de algumas dificul
dades de ordem técnica, ali apontadas, que Jnviabll!zar!am a ado
çiío da medida proposta, não obstante sCjn de se ressaltar- como 
naquele parecer Igualmente se tez - a Inegável slmpntto. da pro
posição. 

3. Atendendo ao O!ic!o SM/305, de 1977, do senhor Primeiro 
Secretário, o Ministro. de Estado da Fazenda opinou pela rejeição 
da matéria, embnsado nos argumentos constantes do Aviso nú
mero 345/77 daquele Mlnlstério. 

Duns são as razões apontadas para a rejeição da Projeto. 

A primeira, retere-se à dlscrepãnc:in entre a "mens legislntor1" 
c a "mcns lcsls", pois, se a vontade do legislador tal, no enso, 
limitar a apltcação da medida aos contribuintes !nativos malares 
de 70 (setenta} anos, tai niio é o alcance da norma proposta, uma 
vez que esta abrangeria todas os contribuintes naquela talxa etá
ria, tnnttvos ou não. Portanto, o Projeto darln Igual trnt."'l.mento 
tributária a contribuintes de dt!crentes situações lndlvldunls, o 
que seria extremamente Injusto. 

De !ato, se atentarmos para a redação do n.rt. 1.0 do Projeto, 
\·erl!lcnmos que a medida beneficiaria as pessoas fislcns com mais 
de setenta anos de Idade, quando aKSalariadas, ·•ou quando" mili
tares !nativos c civis aposentados ou pensionistas. Mas Isso, a 
nosso ver, por si só, não Inibiria a aprovação dn matéria, bostando 
que se alterasse esta redação. 

Todavia, a segunda razão apontada para a rejeição, esta sim 
nos parecem um grave obstáculo à. vinbllldnde da medida pro
posta. 

Trata-se daquele argumento, levantado anteriormente no pa
recer prévio desta Comlssõ.o c também lembrado pelo Ministro 
da. Fazenda, no sentido de que a retenção na tente é simples 
modalidade de antecipação da imposto sobre a renda, cuja apu
ração completa, !lnal e total, para eleito do próprio lançamento 
da Imposto, somente se etetiva mediante a declaração anual de 
rendimentos do contribuinte. 

Ora, como se sabe, multas vezes o montante do imposto retido 
na !ante durante o ano base é superior no valor do imposto devido, 
apurado na declaração. Nessa hipótese, a diferença a. favor do 
contribuinte opera a restituição do que tal pago a mais, De que 
!arma será. possível realizar estes cá.lculos, senão pela declamção 
de rendimento? 

Nn verdade, o benefício da dispensa de declaração é apenas 
aparente, porque aquilo que tal retido na fonte não poderá ser 
devolvido em nenhuma hipótese, justament~ pelo !ato de não 
haver declaração. 

Ademais, a Iegtslaçã.o atual estabelece benefícios substanciais 
aos contribuintes malares de 65 <sessenta e cinco) anos, que so· 
mente podem ser aproveitados com a declaração de rcncUmentos. 

Um desses bene!lc!os, Introduzido há algum tempo, permite 
a esses contribuintes abater da renda bruta o equivalente a dois 
(2) dependentes. 

A partir do exercício tlnnnc:elro de 1979, de acordo com o 
art. 15 do Decreto-lei n.• 1.642, de 7-12-78, é permitido, aos mes
mos contribulntes maiores de 65 anos, reduzir dos proventos da 
inaUv!dade, pagos por pessoa jurid!ca de direito público em decor
rência de aposentadoria, transferência para a reservo. remune
rada ou reforma, um montante de até Cr$ 180.000,00 <cento c 
oltentn mil cruzeiros) como rendimento não trlbutó.vcl. 

Portanto, n legislação do Imposta sabre n renda se mostro. 
multo tnvorlLvcl a esses contribuintes. 

Desse modo, n dispensa da obrigação de apresentar dcclnrnçüo 
de rendimento, longe de se cansUtulr num benetíclo, trarln Hcn:li· 
veis prcju!zos ao próprio contribuinte. 

Poderio. !actlltá~lo, é verdade, na medida cm que o llbcrtarln 
de certas tormnlldo.des. Mas, de maneira alguma, poderia vir no 
encontro de seu real Interesse, que é po.gnr menor tmpo:;to, ou, 
almplesmente, nüo pag~r o Imposto. Nüo deve esquecer, tnmbém, 
que existe ntualmcnle um formu~álrla opcional de decln.ruçiio, 
bem mnts slmpll!icnda c adequado à maioria dos referidos contri
buintes. 

Ante o exposto, considerando que a medida proposta nüo é 
!nvorávcl ao Interesse financeiro dos contribuintes e nita é !nctl~ 

vel do ponto de vista técnico, somos pela rejeição do prc!'cnt.c Pro
Jeto de Lcl. 

Saln dn.s Comissões, 17 de mato de 1979. - Cunha. Lima.. 
Presidente - Tancredo Nevtos, Relator - lat.'Clro Simon - Amaral 
Peixoto - Alfonso Ca.margo - Mendes Ca.nales - Sald.'Ulha Dcr.&i 
- Jlenriquo de La Roque - Alberto Silva - l.omanto JunJor -
Jor,e Kalume - Juf.ahy ~ta~alhiies. 

O Slt. PRESIDENTE fAlcxandre Costal - O EXpediente lido 
vai il. publtcnção. 

Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. 1,0 -Secrc· 
tár!o, 

(E lido o segut1fte.i 

REQUERIMENTO N.• 152, DE 1979 

Requeremos urgência, nos tcnnos do nrt. 371, alinen "c" do 
Regimento, parn o Projeto de Lei da Câmara n.• 46/78, cons
tante do Item I da pauta. 

Sn.ln. das Sessões, 18 de maio de 1070. - P:lulo Brossard. 

O SR. PRESIDENTE !Alexandre Costal - De acordo com o 
dl.o;posto no art. 375, Item III, do Regimento Interno, este reque
rimento figurará nn Ordem do Dia da sessão seguinte. 

o SR. PRESlDEto.'TE (Alexandre Costa) - Sobre a mesa, JH'O• 
jetos de lei que serão lidos pelo Sr. 1.0 -Sccretá.rlo. 

f Sào lidos os 1;cguirtks.) 

1'lt0Jt.'TO nt: LEI DO SENADO N." 132, DE 1979 

Autori1.a ,, INA!\U•S a realizar convênjo com a.~ enti .. 
da.dcs sindicais que Jlrelit.am ~istimcia médico·dent:iria 
a seus a.o;sociado:; e dCJJCndcnlc:-i. 

O Congresso Nacional decreta: 

Art. 1/1 F'lcn o Instituto Nuclona.l de ASSistência Médica da 
Prevldênclu. Social - INAMPS autorizado a firmar convênio com 
a.s entidades sindicais que prestam assistência mt!dico-dcntó.rla a 
seus rui'liOCiados c dependentes. 

Art. 2.0 O referido convt!nlo consistirá na isenção, por parte 
das enttdD.des slndlcals que prestam a mencionada assistência, 
do recolhimento das contribuições que lhes caberiam como parte 
referent..e ao empregador pelos serviços executn.das com au sem 
vínculo cmprcguticio por médicas c dcntlsta.s. 

Art. 3." São condições para a. efetlvnção do convênlo referido 
nesta lei: 

I - que n entidade stndlcaJ não mantenha com o INAMPS 
nenhum Upa de convento de ajuda financeira para a. prestação 
desses servlçcs asslstencials; 

II - que o. entidade sindical esteja em regular funcionamen
to mediante atestado fornecido pelo Ministério do Trabalho; 

m - que a entidade sindical apresente mensalmente ao 
INAMPS relatório cspecl!lcando o número de nssocluclos e depen
dentes atendidos. 

Art. 4.0 O descumprimento, por parte das entidades slndlcal.'i 
bene!!c!adas, das dlspos!çõ!JS desta lei, Importar~\ no imediato 
cancelamento do respectivo convênio, 

Ar\. 5.0 Esta lei entra cm vigor na dnta de sua publicação. 

Art. 6.0 Revogam-se as disposições em contrário. 

Ju.•tlllcaçiio 

:E: público e notório que a nss!sténc!a médlc11 e dentiLrln é dll 
compctimcla ~o Instituto Nacional de Assistência Médica da Pre
vidCncla Social - INAMPS, contorme preceitua o art. 23, Item DI, 
da Decreto n.o 77.077, de 24 de jnnelro de 1976, que aprovou a 
Consolldnção das Leis dn Previdênc:ln Social. 

Premiados por melhores condições de a&Slstêncla da parte 
daquele órgão do Governa Federal, alguns sindicatos mnntêm 
serviços mêdlco:; e dentá.rtas através de credcnclnmcnto de pro
!ls:ilonals ou mesmo ambulatório médico-dentário. 

Ocorre que, além de substltuirem um órgão !cdcral nn. pi-es
tação desfia as.'\istêncln, ainda n~tm sUo compelidos O. con.stlttll· 
çilo prcvldcncló.rh~ da parte que lhes concerne como cmprcgD.· 
dares. 

De contrapo.rtldn, n nt1o canccss5.a da lscnr,üo cm toco deses· 
ttmuln a que os sindicatos Incrementem c outros Iniciem esse tipo 
de usslstêncht, o que represe11tnrln scnsivcl economia aos cotrcs 
públicos. 

A nprovuçUo do presente projeto de lei, além de ser mcdldn. 
de Justlçu, lncentlvnrtn o. que ar. entidades slndlcnls se dcdtcuascm 
ainda mn.ls 1\ us.'\lstrmcla médlco·denti'lrln, o que nos parece serln 
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de lmportimcla vlto.l pnra todos Isto é para o INAMPS sindica-
tos, trabalhadores c seus bcncrlc'tó.rlos. ' ' 

Esperando ter justlrtcndo suflclcntcmcntc a apresentação do 
presente projeto de lei, espera receber a solldarlcdade de todos os 
meus dignos pares. 

Sala das Sessões, 18 de mala de 1070 - Amaro.! Furlan 
ARENA - SP. ' ' 

f As Comfss{)es de Constitu1çüo e JustU;a, de Legislação 
Social, de Saúde e de Finanças.) 

PltOJETO DE LEI DO SENADO N.• 133, DE 1979 

Altera dispositivos da Lei n.• 5.682, de 21 de julho de 
1971, modificados pelas Leis n,oc 5.697, de 27 de agosto de 
1971, 5. 781, de 5 de junho de 1972 e 6, 444 de 3 de outubro 
de 1977 (Lei Orgânica dos Pa.rtJdos), e dá outras provi
dências. 

O Congresso Nnclonnl decreta: 

Art. 1.0 Pnsso.m a ter a. seguinte rcdação o art. 10, alterado 
pela Lcl n.0 6444, de 3 de outubro de 1977; o § 1.0 do art. 22: o 
Item U, do art. 46; c o parágrafo ·único do art. 98, da Lei 
n.• 5.682, de 21 de julho de 1971: 

"Art. 10. Nas Capitais dos Estados e no Distrito Federal 
deverão ser pela mesma formo. deslgno.dns Comissões po.ra 
as unidades administrativas ou Zonas Eleltoro.ls existen
tes na respectiva área territorial." 
"Art. 22. 

I- .................................. ,,,, ............. . 
U-
m- ................................................. . 
IV- .................................................. . 

! 1.0 Em Estado ou Território não subdividido cm Municí
pios, no Distrito Federal e em Munlciplo com mo.ls de 1 
tuml mllhão de habitantes, cada unidade administrativa 
ou Zona Eleitor~! será equiparada a Munlciplo, para crel
to de organlzaçao pnrUdá.ria." 

"Art. 46. . .................................... , , ....... . 
I- ................................................... . 

U -· Os Delegados dos Estados, Territórios e Distrito Fe
dera.!; 

m- .................................................. . 
Art. 98. .. ..... , , , ...... , .. , .................. 1. •· ..... . 

Parágrafo único. O Dlretérlo Regional de Território Fe
deral será. contemplado com a menor quota destinada à 
Scção Reglono.l de Estado c o Distrito Federal com uma 
quota 5 [cinco) vezes superior à destinada a Território 
Federal." 

Art. 2.0 Os arts. 44 e 58 da Lei n,o 5.682, de 21 de julho de 
1971, alterados respectivamente pelas Leis n.oa 5.697, de 27 de 
agosto de 1971 e 5. 731, de 5 de junho de 1974, passam a vlger 
acrescidos dos seguintes parágrafos: 

"Art. 44. .. ....................................... .: .... . 
I 4.0 Ao Distrito Federal é assegurado o minlmo de 10 
ldcz) delegados à Convenção Nacional partidária." 
.. Art. 58. . ..... ,,, ......... , , ......... , .. , ....•......... , 

§ 8.0 Aplicam-se 110 Distrito Federal, no que couber, as 
disposições contldns nos §§ 1,0 e 7.0 deste artigo," 

Art. 3,0 Esta lei entra cm vigor na data de sua publlcação. 
Art. 4,0 Revogam-se •as dlsposlçõ.. em contrário. 

Justlflcaçiio 

Pretende o presente projeto restaurar a disposição primitiva 
cxaro.da no § 1.0 da Lcl Orgànlco. dos Po.rtidos e altcrndu, com a 
,suprcssüo dos expressões uno Distrito Federal'', pelo. Lei n.0 5.682, 
de 21 de julho de 1971, rctlflcando, no que for cabivcl, a lcglsla-
çlio posterior pertinente. · 

Sob o império da lei anterior, de 1965, constituiu-se a Comis
são Provisória, crio.ndo, depois, o Dlretórlo Regional dn Alfnnça 
Renovadora no Distrito Federal, mediante ato de 14 de setembro 
de 106D, embora seu registro fosse solicitado no Tribunal Rcgionnl 
ElcJtornJ do Distrito Federal cm 16 de dezembro ~~c Hl60, pelo cn
tüo Deputado Rondon Pacheco, por via do Orlclo n.• 9-P-AitN-60. 

Entretanto, esse registro não pôde ser deferido, cm virtude 
de erros formuls na constttulçUo do Dlrctórlo, resultando o nrqul
vnmento do processo, logo quo nprovndn, pelo Congresso Nnctonnl. 

c sancionada, pelO Presidente da República, a Lei n.0 5.682, de 
2l-1w71, atuo.lmentc cm vigor. 

Esse rctrospecto demonstra que em julho de 1965 havia condi
ções para a organização dos quadros partidários do Distrito F'e
deral, tanto mais quanto o eleitorado brnsiUcnse votava nas elei
ções presldcnclais. 

Mns, um ano depois, a constituição de 1967 tornava lndlrcta 
a escolha do Presidente da República - adotando, definitivamen
te, a solução de 1964, quando se elegeu, pelo Congresso Nacional, 
o Presidente Castelo Branco - dai porque se reduziu o Interesse 
pela criação dos Dlrctórlos Partidários no Distrito Federal. 

Apesar disso, um mês antes de ser outorgada, pelo Executivo, 
a Emenda constitucional n.o 1, de outubro de 1960, tentou a 
ARENA aquele registro, que perderia o objeto com a redação em
prestada ao citado § 1.0 , pela reforma havida na Lei Orgânica 
dos Partidos, cm julho de 1971. 

Discutível, no entanto, essa decisão, apenas convalidada pelo 
desinteresse dos partldos. t que a única função de um dtretórlo 
partidário não é preparar, dlretnmente, os eleitores para o pleito, 
senão também difundir o seu programa, propagar sua doutrina, 
Insistir, cm qualquer ponto do Pais, na pregação ldeológlea sem 
a qual perde substância a vida partidária, anemiando-se a.s mes
mas tnstltutções detnocrá.Uco-reprcsentatlvas. 

Diante desse quadro, de !rustrnçõcs c de desinteresse pela po
litica partlddrla na Capital da República, cresce c se desenvolve 
a Imprensa, com quatro emissoras de televisão, outras tantas de 
rádio, dois jamais dlli.rlos, varias revistas e periódicos; há cinco 
universidades e mais de duzentos mil estudantes matriculados no 
fegundo e terceiro ciclos. os próprios partidos estabelecem, em 
Brasllla, seus centros de estudos c Instituições de pesquisa politi
ca c sociológica. Só não há dlretórlos partidários no Distrito Fe
deral, porque o Ministro da Ju.stiç:1, no Governo Médlcl, conside
rou--os desnecessários, alegando não votar o residente em Brasilla, 
lndiretos os pleitos presidenclnls, sem qualquer representação po
litica a sede dos três poderes da República. 

A tramitação, no Congresso, da Lei Org!mlca dos Partidos. 
ntualmentc em vigor, de que decorreu essa "capitts dlmlnutlo" cí
vica dos brasillenses - não apenas proibidos de votar, mas de 
ter dlrctórlos partldárlós - [ol dns mais apressadas. A oposição 
não dispunha, na Legislatura inaugurada em 1970, nem de um 
terço da representação do Senado, sequer um quarto do Plenário 
da Cãmara dos Deputados e toda lniclatlva governamental era 
aprovada em marcha batida, sem maior exame, reduzido o Con
gresso Nacional o. uma função de referendo nutomátlco. 

Mas a situação mudou, nos últimos oito anos. Não npenas o 
regime se permitiu aberturas democráticas - revogada quase to
da. a legislação excepcional, a partir do Al-5 e seus consectários 
- como, ademais, consolidou-se Brasília como centro do poder 
nacional, Tendo ultrapassado a casa do milhão de ho.bitantes, se
de de todas a.s representações lnternaclonals credenciadas no 
País, com agências dos mais tmporto.ntes jornais e representa
ções ou matrizes das nossas mo.lores empresas públicas, Brasílla .. 
diSputa, com São Paulo, a maior renda "per ·cnpttn" do Bra.s11 e, 
com o Rio de Janeiro, a condição de nosso maior. centro intelec
tual. 

Constitui-se, hoje, o Distrito Federo.!, de maneira Inegável, 
no prtnclpnt centro politica do Pais, de onde se trradlrun, para 
a Nação inteira, a voz do Congresso, a.s declsõcs dos tribunais su
periores, os ates do Executivo. 

Se o blstrlto Federal permanece, por Imperativo constitucio
nal - que não resistirá a uma primeira retormn da Carta de 
1967!69, de Inspiração popular legitima - sem representação po
litica, inferior12ado até em relnçiio aos Territórios Federais, que 
têm Deputados no Congresso, embora níio dlsponham de persona
lldndc juridlca de Direito Público, não deve durar multo seme
lhante preconceito politico. 

Tudo nos leva a prever que, no próximo pleito presidencial, 
a escolha seja dlreta., E, mesmo que não o seja, o eleitorado "can
do.ngo" pode, perfeitamente, estar credenciado n votnr em repre
sentantes seus na CO.mara, no Senado ou nns duas casns do Con
gresso, como ocorria, antes de 1060, no Rio de J1,1nc1ro. 

A população braslllense, pela sua imprensa, tem-se manltcsta
do desejosa de participar do processo polltlco. Qualquer Inquérito 
popular demonstrará, entre os eleitores de Brasllla, a prática una
nimidade no sentido de que o Distrito Federal eleja seus Depu
tados e Senadores. 

De outrn parto, convém lembrar que, a partir do pleito de 
1974 - ainda, portanto, durante o Governo Médlcl - permitiu-•• 
no eleitor domtclllndo cm Brnsilla, com titulas de seus Estados de 
origem, comparecer O.S urnas, votando nos Deputados Federo.ls. 
Asstm, cm 1078, nada menos de noventa mil cidadiios, com titu
las de outros Estados, votnrnm cm Brasil1a em Senadores e·Dcpu
tndos Federais. 
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Todos esses ar~mnentm. conduzL'm à convlcçüo de- que devem 
os partidos, quanto ante!), organizar seus dlrctórlos locn1s no Dls~ 
lrlto Fedcrnl. 

.Tustnmcnte parn atender n esse Imperativo dns nossas abcr .. 
turns politicas, constgnndas nu mais nmpln. rcprcsentntlvlcludo 
nncionnl, C que propomos essa altcroçiio cm vários dispositivos 
dn lcglslaçiLo partldãriu cm vigor, n fim de que posso. o c1cltora
do do Distrito Federal rcprescntar~se, pe~o menos, nos dlrctôrlos 
part1dárJos. 

Sala das Sessões, 18 de mala de Hl79. - Amaral Furlan, 
ARENA- SP. 

LEG!SLAÇAO CITADA 

LEI N.' 5,682, DE 21 DE JULHO DE 1971 
Lei Orgânica. dos Partidos Politicas. 

TiTULO IV 
Dos órgiLOS dos Partldos 

CAPITULO I 
Das Disposições Gerais 

Art. 22. São órgãos dos Partidos PoUtlcos: 
I - de deliberação: as Convenções Municipais, Regionais c 

Nnclonnls; 

II- de dlreção e de ação: os Dlrctórlos Distritais, Munlolpals, 
Regionais e Nacionais; 

III - de ação parlamentar: a.s Bancadas; 

IV - de cooperação: oS conselhos de ética partldárla, os con
selhos fiscais e consultivos, os departamentos trabalhistas, estu~ 

. dantls, femininos c outros com a mesma tinn.lidade. 
~ § 1,0 Em Estado ou Território não subdiVIdido em Municí

pios e em Municípios com mais de I (um) milhão de habitantes, 
cada unidade administrativa ou Zona Eleitoral serã equiparada a 
Município, para eleito de organização partidária. 

§ 2.o Os Dlretórios Distritais serão organizados pelos Dlretó
rlos Municipais e não estarão sujeitos a registro na Justiça Elei
toral. 

Art. 46. Constituem a Convenção Nacional: 

I - os membros do Dlrctórlo Nacional; 
II o• Delegados dos Estados c Territórios; 

III - os representantes do Partida no congresso Nacional. 

Art, 98. Da quota recebida, os Dlrctórlos Nacionais redis
tribuirão, dentro de 30 !trlntal dias, 80% !oitenta por cento) 
no mínima à.s suas Scçõcs Regionais cm proporção ao número de 
representantes de que estas dispuserem nas Assembléias Legislo.. 
Uvas, observado o disposto no parágrafo imlco da artigo anterior. 

Parágrafo único. O Dlrctórlo Regional de Território Federal 
~cró. contemplado com a menor quota destinada à. Seção Regio
nal de Estado. 

LEI N,o 5,607, DE 27 DE AGOSTO DE 1971 
Dá nova reda.çã.o aos a.rtiros que menciona. da Lei n.0 

5.682, de 21 de julho de 1971 - Lei Orgânica dos Parti
dos PoJitJcos, 

"Art. 44. No. mesmo. do.ta cm que se reunirem paro. eleger o 
Dlretórlo Regionn.l, os convencionais escolherii.o os Delegn.do:<; o 
respectivos suplentes, em Igual número, à Convenção Nnclonnl, 
observado, quanto no registro dos candidatos, o prescrito no arti
go anterior. 

§ 1.0 O número de Delegados de cada Estado ou Território 
Federal será correspondente até o dobro da respectivo. rcprcsen~ 
tacão partidária no Congresso Nacional. Caberá à Dlrcção Regio
nal camunlcnr à Nnclonnl o número de delegados que tlver sido 
escolhido. 

1 2.0 ll assegurado nos Estados c Territórios, onde o Partido 
tiver Dlretórlo organlzndo, o direito n, no mínimo, 2 !dois) dele
gados. 

§ 3.0 Se, na. eleição de que trata este artigo, nü.o se complc
tnr o número prevlBto de delegados, cnbcrtí. ao Dlretórlo Rcglo~ 
nal eleito indicar os dcmnls, com os respectivos suplentes, ntcn~ 
dldos oo requisitos dn !cl." ...... ~........ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ............. . 

Art. 58. o Presidente dn Convcncúo convocnrú os Dirctórlo/i 
cl~ltos c empossados pn.ra., em locnl, dlo. c horn que tbmrá, es-

colhen•m, dentro cm 5 <ctnco) dln.s, as respectivas Comissões Exe
cutivas, que terüo a seguinte composlçiLo: 

I - Comissão Executiva. Municipal: um presidente, um vlcc-
1lrcsldente, um secretário, um tesoureiro c o líder da bancada na 
Cámara Municipal; 

II -- Comissão Executiva Regional: um presidente, um pri
meiro c um segundo vlcc~prC8identcs, um sccrctó.rlo geral, um 
secretário. um tesoureiro, o líder dn bancada na Assemblt!la Legis
lativa c dois vogais; 

III - Comissão Executiva Nacional: um presidente, um pri
meiro, um segundo e um terceiro vicc~prcsldentcs, um secretário 
geral, um primeiro c um segundo secretários, um primeiro e um 
liCgundo tesoureiros, os lideres de bnnco.da na Cãmnrn dos Depu
tados e no Senado Federal, c quatro vogais. 

~ 1.0 Nos Territórios Federais, a Inexistência do Líder de 
bancada será suprido. por mnls um vogal no. Comissão Executl~ 
v a. 

§ 2.0 Juntamente com os membros da Comissão Executiva. 
serão escolhidos suplentes, paro. exerciclo em casos de Impedi· 
menta ou 1o.Itas. 

§ 3.0 Nos casos a. que se refere a. parte final do parágrafo 
anterior, serão convocados Suplentes na. medida em que seja. nc· 
cessárlo pn.rn completar a composlçfio do órgão, 

I 4.0 Na hipótese de vaga, o Dlretórlo, dentro de 30 !trlntnl 
dias, elegerá o substituto, 

I 5.0 Cada partido poderá credenciar, respectivamente: 

I - 3 (três) Delegados perante o Juizo Eleitoral; 
II - 4 !quatro) Delegados perante o Tribunal Superior Elei

toral; 

III - 5 (cinco) Delegados perante o Tribunal Superior Elei
toral. 

§ 6,0 Os Delegados serão registrados no órgão competente da 
Justiça Eleitoral, n requerimento do presidente do respectivo Dt
retório. 

I 7.0 · Os Delegados credenciados pelos Dlretórios Nacionais 
representarão o partido perante quaisquer Tribunais ou Juíze.s 
Eleitorais; os credenciados pelos Dlretórios Regionais, somente pe
rante o Tribunal Regional c os Juizes Eleitorais do respectivo Es
tado ou Território Federal; e os credenciados pelo Dlrctórlo Mu
nicipal somente perante o Juizo Eleitoral da zona. 

LEI N,o 6.444, DE 3 DE OUTUBRO DE 1977 

Altera a redaçiio do nrt. 10 da. Lei n.O 5.682, de 21 de 
julho de 1971 !Lei Orgônlcn dos l'nrüdos l'oiíücos.) 

O Presidente da República, 
Faço saber que a Congresso Nacional decreto. c eu sanciono a 

seguinte Lei: 

Art. !." O art. 10 da Lei n.O 5.682, de 21 de julho de 1971 -
Lei Orgãnlcn. dos Partidos Políticos - passa a vigorar com a 
seguinte rcdaçfio: 

"Art. 10. Nas Capitais dos Estados deverão ser pelo. mes .. 
ma !arma. dcsigno.do.s Comissões paro. as unldndcs adml
nlstro.tlvo.s ou Zonns Eleitorais existentes no. respectiva 
área territorial'. 

Art. 2.0 Esta Lei entrará cm vigor no. data de sua publicação, 
revogadas as disposições em contrário. - ERNESTO GEISEL -
Annando Falcão. 

I A Comissão de Constttutção c Justtça.J 

O SR. PRESIDENTE !Alexandre Costal - Os projctos !Idos 
serão publlcndos c remetidos à.s comissões competentes. 

. Sobre a mesa, requerimentos que serão lldos pelo Sr. 1.0 Se-
cretário. 

São lidos os seguintes 
REQUERIMF.NTO N.O 153, DE 1979 

Requeiro, nos termos do art. 367 do Regimento Interno do Se
nado Federal, o dcsarqulvnmcnto do Projeto de Lei do Senado 
n.O 212/75, que regulamenta a profissão de desenhista grárlco c dá 
outrns provJdêncJas, 

Brasllla, 18 de maio de 1070. - Orestes Quérela. 

R"QUERIMENTO N,0 154, DE 1979 

Senhor Presidente, 
Nos termos do art. 31l7, do Regimento Interno, requeiro o de· 

snrqulvnmento do Projeto de Lei do Senado n.o 118, de 1077, do 
minha. autoria, que unltormlzo. n legislação referente no cheque. 

Snln dn..'i Sessões, 17 de maio de 1070. - Jcs!'lé l"relre. 
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O Slt, JlJtESCDI~NTE !Alexandre Costal - Os requerimentos 
lidos serão publicados c Incluídos em Ordem do Dia nos termos 
regimentais. 

O Slt; PltESIDENTE !Alexandre Costa) - A PrcsldêncJn con
voca scssao conjunta .a rcallzar.sc segunda-feira, dia 21, à.s 11 ho
rn.s, no plenário da Cnmarn dos Deputados, destinada à leitura das 
Propostas de Emenda à Constltulçúo n.o" 12 c 19, de 1079. 

O SR, PRESIDENTE 1 Alexandre Costal - Há oradores inscri
tos. Concedo a palavra no nobre Sr. Senador Aloyslo Chaves. 

O Sr. AJoyslo Chaves fARENA - PAl - Sr. PrCstdcnte, cedo 
a palavra no nobre Líder da Minoria, S~nador Paulo Brossnrd. 

O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa) -Com a palnvrn o no
bre Senador Paulo Brossnrd, por cessão do nobre Senador Aloyslo 
Chaves. 

O SR. PAULO BROSSARD I MDB - RS. Pronuncia o seguln
lc discurso. Sem revisão do orador.) -Senhor Presidente, Senho
res Senadores: 

Será muito breve a minha presença na trlbunn, na sess:io de 
hoje, 

Ê que os jornais - c tenho cm mãos um deles - noticiaram 
a visita de S. Ex." o Senhor Presidente da República às abras da 
Central Nuclear c, ao mesma tempo, Informam que o Dlretor de 
F'URNAS, durante a visita do Presidente João Baptista de Oli
veira Figueiredo, con!Jrmou que as obras da Central Nuclear Al
varo Alberto - Angra III - não poderão ser construldas no local 
projetado. 

A noticia se estende por alguns outros pormenores, mas a mi
nha Intenção, Sr. Presidente, de ocupar a tribuna, é, exclusivamente 
esta: a de registrar que, pela voz do Diretor de FITRNAS, fica-se 
ottclalmente sabendo que a·Uslna Angra m, a ser construída, terá 
de sé-lo em outro local c não aquele cm que se encontram as Usi· 
nas I c II, como estava projetado. 

Para esta noticia ter solenidade maJor, ela lo! divulgada du
rante a visita do Che!c do Poder Executivo. 

Faça o registro, Sr. Presidente, para congratular-me com a 
Comissão Parlamentar de Inquérito criada pelo Senado para In
vestigar assuntos relacionados com este problema .. ~ uma Comis
são QUe ainda está na metade de seus trabalhos. Hã dias foi acen
tuado, nesta Casa, que esta Comissão já. chegou a algumas conclu
sões e, embora Inacabados os seus empreendimentos, ela já pres· 
tau serviços ao Pais-, Agora, estamos a ver que estes serviços não 
são de pouca monta, porquanto esta é uma das questões dlscutl
dns, analisadas, apreciadas, investigadas pela Comissão Parlamen· 
tar de Inquérito. 

De modo que, Sr. Presidente, desejo congratular-me com essa 
'Comissão, e com os seus membros. No momento, não está presente 
o nosso companheiro Senador Itamar Franco, Presidente desta 
Comissão, mas aqui se encontra o seu Relator, nosso ilustre compa
nheiro, Senador M!lton Cabral. Não só me congratulo, Sr, Pre
sidente, com esta Comissão, mas com V. Ex.a qpe representa esta 
Casa. 

Entendo que Isto pode ser registrado, como um serviço pres· 
todo pelo Senado, ao Pais, relativamente a este problema tão Im
portante. Basta-nos abrir os jornais para que nos Inteiremos das 
noticias procedentes de vários lugares do mundo, de vários ou
tros países, os quais enfrentam problemas de ordem públlca, de 
segurança pública, de sa\1de públlr.n, relacionadas com a questão 
da energia nuclear. Bastará. Lsso. 

De outro lado, Sr. Presidente, não quero deixar de dizer tam
bém uma palavra no Senhor Presidente da RepúbUcn. Entendo 
que sua Excelência tal sensivel nos temas discutidos nesta Casa 
c tora dela, pela Imprensa, pelas cspeclaltstns, pelas cientistas. 
De qualquer torma, Sua Excelência revelou scnsibllldadc, mostrou
se atento a este problema. E a mim, como oposicionista, me aprnz 
poder dizer uma palavra que envolve um louvor ao procedimento 
do Chefe do Oovcmo. 

Interpreto a dlvulgnçüo da noticia no momento cm que Sua 
Excelêncln o Senhor Presidente da Rcpúbllca visitava as obras da 
usina nuclear, coma uma adcsüo, como uma manttestnçii.o de so
Udnrlcdnde, diria mais, até de co-rcsponsabJUdndc pela dccisüo 
anunciada. 

O Sr. nWwn Cabral !ARENA - PB) -- Permite V, Ex.• um 
nnnrtc? 

O Slt. l'AULO IIIIOSSAIID IMDB- RS! -Com prazer, 

o Sr. Milton Cnbn1l !ARENA- PBl -Nobre Senador Pnulo 
Brossnrd, V. Ex.n, na excrciclo dn lldcrnnçn do seu partido, dcs
tncn, neste momento, o Interesse da Senhor Presidente da Rcpú
bllcn, Joüo Baptista Flp;uclrcdo, pela assunto tão momcnlosa 
como e cst1! da quc:;tüo nuclcnr. De rato, nüo poderia ser diferente. 

A questão nuclear, hoje, não <! apenas um problema cm nosso 
Pais, mas de todas as Nações mais adiantadas que decidiram in
gressar na era atómica. V. Ex.1\ tez referência aos trabalhos da 
Comissão Parlamentnr de Inquérito e cu queria, nesta ocasião, 
nprovcltancto a oportunidade que V. Ex.a. me oferece, fnclusfvc me 
cltnndo nominalmente, dizer o seguinte: essa CPI do Senado Fe
deral está rcallznndo um trabalho multo sério, uma investigação 
ampla c profunda. Já ouvimos quase 20 Ilustres dcpo~ntcs, todos 
espcclallstns no campo nuclear, e temas que ouvir alguns outros 
mais, técnicos no assunto, Também quero aprov-eitar .o momento 
para. acentuar um detalhe que, na minha opinião, deve ser ressal
tado neste momento. ~ que estamos trnbalhando sem pressão, com 
nbsoluta. Independência. Falo em nome dos Senadores da ARENA, 
c acredito que os do MOB Igualmente,· todos preocupados cm ana· 
llsar os assuntos com absoluta isenção, apenas preocupados em 
valorizar essa Instituição do Senado Federal. Porque estamos con. 
vencidas de que a nossa Comissão, essa CPI, concluindo os seus 
trabalhos, como pretende fazê-lo, dentro de poucos meses, poderá 
oferecer ao Senhor Presidente da República uma excepcional con
tribuição para ajudar o Governo a ajustar os rumos da politica 
nacional na campo nuclear, Estou certo de que essa Comissão fl. 
cará marcada nos Anais do Congresso Nacional como uma das 
melhores lnlclntlvas adotndns nesta Casa. E, sem dúvida alguma, 
a trabalho que Irá resultar dessa comissão será. um relatório que 
Jrri. servir, não somente ao Governo, mns a cientistas patrícias, à 
classe política, aos estudantes, às universidades, entlm, a todos 
aqueles que se preocupam neste Pais com a exploração dessa fon
te energética que hoje é objeto de pesquisas, de desenvolvimento 
cm todas as nações desenvolvidas. Era este o aparte que queria 
acrescentar o.a seu pronunciamento. Multo obrigado. 

O SR. PAULO BROSSARD IMDB- RS! -Agradeço a Inter
venção do Senador Milton Cabral e devo dizer que nada mais te· 
nho o. acrescentar, Sr. Presidente. A razão de ser da minha pre
sença no. tribuna já está exposta. 

O Sr. Dineu Cardoso fMDB - ESl - Permite V. Ex.a um 
aparte? 

O SR. PAUW BROSSARD IMDB - RS! - Concedo o ap,rte, 
Sr. Presidente, a um dos mais Ilustres, mais operosos, mo.ls de
votados membros da Comissão Parlamentar de Inquérito. 

O Sr. Dirceu Cardoso IMDB - ESl - Nobre Senador Paulo 
Brossard, como seu Uderado, não deveria aparteá-lo, porque Vossa 
Excelência tala por toda a Bancada, registrando a fato da pre
sença incomum do Senhor Presidente da República às obras de 
Angra. I e Angra II, congro.tulando·se com o Senado pelo reconhe
cimento do trabalho desenvolvido pela sua Comissão Parlamentar 
de Inquérito na apuração da verdade sobrt! aquelas usinas nuclea· 
rcs. Mns devo, coma Senador e não mais como seu liderado, sa~ 
llcntnr, também, QUe este !ato só se ver1!1cou depois da iniciativa 
pessoal de V. Ex.u., secundado por toda o. nossa Bancada. Portanto, 
V. Ex.a vislumbrou o desenrolar dos acontecimentos que teriam 
Angra como centro. E vislumbrou esse final, feliz para nó.s, eln que 
pelo menos o Senhor Presidente já. reconheceu, através dos de· 
poimentos já ouvidos, e das obras visitadas, que Angra III não po
derá. ser construída naquele lugar c que Angra U tem sido um sa· 
crlticlo tremenda para a atunl geração brasileira. Cpngratulo.ções, 
portanto, a V. Ex.•, pela iniciativa de ter !nstltuido a Comissão 
Parlamentar de Inquérito. Os membros da Senado deverão ser 
gratos a essa, lnlclntivo. de V, Ex.a 

O SR, PAUW BROSSARD (MDB - RS) - Sr. Presidente, 
devo agradecer ns palavras da eminente Senador, mn.s há. um pe
queno equivoco: a iniciativa foi do Senado, apenas o primeiro sig
natário, quem asslnou em primeiro lugar tu! eu, mas a inlclativa, 
cm verdade, foi de um terço, até um pouco mais. Pela primeira vez 
!ol passive! obter, na passada' legislatura, a assinatura de quatro 
Senadores que não pertenciam à representação opaslclonlsta, nes
ta Casa; quatro senadores da ARENA: o Senador Mago.lh,ães Pin
to: o Senador Accloly Filho; o Senador Otalr Beckcr e o Senador 
Teotônlo Vllcla, que eu tlnhn. deixado em Ultlmo lugnr porque não 
pertencia à Bancada do 1\!DB àquele tempo, E mais, com toda a 
bancada do MDB, que nté o ano passado se compunha de vinte 
Senhores Scnndorcs, O !ato é que a 'Iniciativa !ol da Minoria c 
nüo tal umn iniclo.tivn pessoal. 

O Sr. Dirceu Cardoso (MDB - ES) - Modéstia de V, Ex.• 

O SR. PAULO BROSSARD (MDB - RS) - Entendi de lazer 
estn retltlcoção, multo embora me congrn.tule de ter tomado n. 
lnlclntlva de requerer, de nsslnar em primeiro lugar, mns não 
pnssau dls.so, Sr. Presidente. Creio que este momento é grato a 
nós, à Cn.~.;a, h. Comissão, a todos nós. E creio que a Conussão, a 
partir deste momento, se já t!nhn grandes rcsponsnbllldad .. para 
com o Scnndo Federal c pnrn. com o Pais, vê acrescidas essas rcs
ponsnbllldndcs, porq·tic clu pode sentir de umn tormn objetivn o 
que ela ninda pode lazer, depois do que já tez, 

Ern npcnns Isso, Sr. Presidente, que desejava dizer nesta tar
de. !Multo beml Pnlmns.) 

-
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O Slt. PRESlDI<:NTE (Alexandre C6stn) -Por cc.s.'illO do nobre 
Senador Gastão Müller, concedo a pnln.vrn no nobre Senador 
Aloysto Chaves. 

·o SR. ALOYSIO Cli,\VES I ARENA- PA. Pronuncio o sc~ulntc 
dlscurso.l -Sr. Presidente c Srs. Senadores: 

Em. meu propósito n.prcsCntar um projeto de lei ao Senado, 
dispondo sobre n matéria - que ngorrv transformo num apelo no 
Sr. Ministra de Estudo 'àn Fazenda - mns a vcdnçã.o constituciono.I 
do art. 57, itens I e IV, que atribui essa competência excltl.'iivn no 
Senhor Presidente dn Repúbllcn, fez~me trazer o assunto a esta 
Casa. 

E: conhecido o esforço desenvolvido pelos Govcn1os dos Estados 
da Região Norte parn fortalecimento dos rcspcctlvos Bancos Ofl~ 
clnls, com 3lg:niflcnttvos êxitos, npesnr das dificuldades enfrenta~ 
das, reflexo natural dos desníveis sócto~econãmlcos acorrentes cm 
relação a outras Regiões do País. 

Esses Governos Estaduais ndotnrn.m corajosa política de pres~ 
tiglo c dlnamlzn.çiio de seus Agentks Financeiros, cmbasadn em 
administração técnica e empresarial que lhes permite oferecer, 
hoje, perspectiva de uma evolução segura, prcjudlcnd'J., tão~sa~ 
mente, pelas limitações dos tndlspcnsoivels recursos. 

Situação an:ilog~ foi Identificada cm rclru;ão no Banco Ofiel~l 
Federal da Arca - o Banco dn Amazônia S.A. - BASA - tendo 
sido instituída em seu favor, desde 1074, medida de reforço às 
suas !antes de dlsponib111dadcs, através dn alocação cspccíflcn. e 
a tunda perdido de percentagem f4% 1 da arrecadação do IOF -
Imposto Sobre Operações Flnnncclrn.s tE'lC. de M. n.o 13, de 5-6-741, 
recentemente aumentada para 8%, represcntn.ndo recursos adicio
nais estáveis, que lhe vêm permitindo, cxprcsslvnmcntc, adaptar 
suas operações às pecullnrldadcs dn economia regional. 

Com maior razão, justifica-se apoio de natureza semelhante 
:aos Agentes Finnnceiros das Unidades Federativas da Região 
Norte, os quais, apesar dn escassez de meios, agravada pela con
-centração dos depósitos de todos os recursos c receitas federn.ls cm 
Instituições Bancárias da União, exercem, no setar creditíclo, ma.is 
abrangente c adequada assistência nos cmpre~ndimcntas rcg:lonn.ls 
médios e pequenos, que constituem a grande maioria do universo 
.produtivo da. Amo.zônla e que, por lnsuflciêncln de estrutura ndml
nlstratlvn e/ou cm virtude de reduzida capacidade de endivida
mento - não tem acesso à colaboração !ino.ncelra do sistema de 
inccntlvos flsca.ls IF!NAMJ nem condlçõcs para suportar altos 
custos financeiros, que não se compatibilizam com n rentabilidade 
que proplcln a realidade da economia reg:lonal. 

Os melas de Unhus favorecidas como, excmpllficatlvamente, do 
PROGIRO c da Resolução n.0 388 do BACEN, esgotam-se rapida
mente em função. do. grande demanda, sem atendimento da maior 
parte dos solicitantes, nesta fase em que os g:rnndcs investimentos 

• que o Governo Federal vem efctlvo.ndo na. Região, induzem, f.n:m~ 
bém, o setor privado, cm todos os nivels, a o.cclcra.r seus programas 
"C suns lnlclativa.s com recursos provenientes de empréstimos bnn~ 
cárlos. 

Aos Bancos Esto.dun.ls de Desenvolvimento, ou que possuem 
Carteira de Desenvolvimento, dispondo de numerosns Agências em 
toda ~ Amazônia, cabe n tareia de assistir n .parcela preponde
rante das médins e pequenas empresas, que se espalham pela 
Região, oferecendo empregos e lnt.emaUzando o dcsem.ponho em
presarial, através de dlsclpllnn credlticla que, de rorma geral, 
o.dota erltérlos que consideram o caráter regional dos empreendi
mentos, seu campo de .ntunc;ão, suo. formo.ção tiplcn, enfim, que 
leva em devida e adequada conta o estágio de evolução dn econo
mia tocai, a carência de .poupançns, a Incipiente Infra-estrutura. ns 
mOdestas economln.s de esco.lo., a n.uséncla. de complementariednde 
cconõmlca, ns grandes dlstânclns de transportes c altos preços 
de fretes, tudo isso n.ca.rrctnndo onerosos custos de produção, ope
ração c comercla.llznção. 

Fortalecer essa importante nttvldndc, que se destaca como 
essencial no processo de Integração da Amazônia, atribuindo-lhe 
recursos estáveis e crescentes, é o que pi-ctende a. sugcstf1o que ora 
fuça, sob n !arma. de veemente n.pelo, no ilustre Ministro da Fa

. zendn. ut1llznndo, vln retcnçüo nn própria nren de renda. neln ~c
rndn, para Induzir a ex.pnnsü.o ccpnõmlcn e o dcsenvolvlmm.to, 
Instrumento d~ politica fiscal jn existente, criado pelo Decreto-lei 
n.o 157, de 10 de fevereiro de 1067, que assegura. às pe:;sons tisica.') 
contribuintes do Imposto de Renda, pn.rn 1armnçüo de seu pn.trl~ 
mônlo, dcstlnnçúo de pcrccntaJ;"em vnrtúvcl do tributo liquido de~ 
vida conforme n classe de rendo. bruta cm que se enquadram, 
purd nqulslçüo de Certificados de Compra de Açõcs ou DcbCnt.urc:-; 
que compõem ns cnrtelrn.'i dos Fundo:; de Investimentos, ndminls~ 
trados pelas Instituições I•'lnnncelras AutorJzndmi. 

O Sr. Jorge l\..alumc I ARENA -- AG J -- Pl~rmltP V. Ex.n llll1 
:tpartP, nobrP S!•n:Hior? 

O Slt. AI.OYSIO CUAVES (ARENA - PA~ - Com multo pra
zer, Ilustre Senador Jorge Knlumc. 

O Sr. Jorge Kalume I ARENA - ACJ - V. Ex.n cstú., nesta 
nesta tarde, pronunclnndo magnifico discurso a respeito do IOF. 
Por ser um homem bastante vivido, nn Amazônia, com esse Llpo 
de problemática, somente tenho n elogiar V. Ex.1l pcln oportuni~ 
dadc deste brilhante pronunciamento, com o qunl hipoteca Inte
gral solidariedade. 

O SR. ALOYSIO CIIAVES IARENA - PAI - Nobre Senador. 
sou-lhe multo grata pela aparte, c lncorporo~o no meu discurso, 
com prazer. 

Continuando, Sr. Presidente: 

Com os. Certificados, os contribuintes tornam-se quotlstas dos 
Fundos, pnrllclpando dos resultados das operações ntrn.vCs da per~ 
cepçúo de dividendos c dn vo.lartznçãa do investimento, que paderU 
ser recuperado fresgatcl cm duas parcelas anuais, vencíveis ao 
final do 5.0 (quintal c do 6.0 lsextol nno, n. contar da data de 
cmlssfto do Ccrti!lcndo. 

Os meios a.sslm arrecadados são, mediante administração dos 
Fundos, movimentados pelos Bancos de Investimentos c outras 
Instltutlções Fina.ncclrns, no merendo de cnpltttis, beneficiando, cm 
todo o Pais, empresas cujn ntuação corresponda. nos objetlvos da 
criação desse Incentivo fiscal ao contribuinte do Imposto sobre n 
Renda, pessoa tisica. 

Os resultados efctlvos desse instrumento de política tributária 
ainda estão sendo avaliados, sendo, contudo, desde logo, prece~ 
dente afirmar que os melas do Fundo/157, oriundas de Imposto 
sobre a Renda devido par contribuintes domiciliados na Amn.zônln 
Clássica, têm sido npllcados prepondcrn.ntemcntc fora. da Região, 
o que constitui lnequivocn distorção das dlrctrlzes governamentais 
relativas no desenvolvimento regional. 

O presente apelo, na. forma do u.ntcprojcto de lei anexo, coll~ 
ma, ao mesmo tempo em que corrige essa distorção, retendo na 
Renião renda nela gerada. - transtonnnr esse incentivo fiscal cm 
mais um concreto ratar de atenuação dos desníveis da Arca cm 
relação no resto do BrnsU, o que se Identifica com a política do 
Governo Federal, via sua Incorporação, mcdlnntc pnrticipaçfw 
ncion:i.rla, aos recursos estàvels das Bancos Estaduais de Desen
volvimento ou com Carteira de Desenvolvimento, os quais, como 
já exposto nesta exposição, desempenham papel de lmportáncin 
para a sustentação c para o crescimento dn economia. regional. 

Fcln aplicação rcprodutlva n que se destinam - financia~ 
menta às pequenas c médias empresas dn Região - hnvcroi, sem 
dúvida, um efelto-ulavnncnge'11 violento no processo de cuptta~ 
Uzn.ção desses recursos, cm decorrência do Ingresso de expressiva 
mnssa financeira, fortalecendo os bancos e proplciando~lhcs con
dições cOncretas de expansão da assistência local, com os efeitos 
multiplicadores Inerentes. 

Essa forma de concentração dos metas arrecadados em runçãa 
do Decreto-lei n.0 157/67 não é original. Ji\ !ol adotadn pelo De
creto-lei n.o 880, de 18 de setembro de 1969, vlgendo plenamente 
em virtude de sucessivas prorrogações do prazo inicial de 5 C cinco I 
anos, que Instituiu o Fundo de Recuperação Económica do Estado 
do Espírito Santo IFUNRESJ . 

Por !orça desse diploma legal, regulamentado pelos Decretos 
n.oo 65.185 c 66.547, de 18-9-69 e 11-5-70, respectivamente, do 
Poder Executivo Fcdcrnl, o contribuinte do Imposto sobre a Ren
da .pessoa· tísica domlclllo.do na mencionada Unidade Federal, 
"p~erá ap\lca.r, ~to Fundo de Recuperação Econômlcn. do Estado 
do Espírito Santo, os Incentivos criados .pelo Decreto-lei n.0 157, 
de 10-2-67, obedecidos os mesmos pcrcentunts", tendo esse Fundo 
"por !lnalldadc principal", através do Banco de Desenvolvimento 
do Espírito Santo CBANDES}, "prestar nsslstCnclo. flnnncelrn, sob 
a !arma de participação Mlonnrla e de operações de crédito, a 
empreendimentos Industriais e ngropccuários locnllzados" no mes· 
mo Estado, conforme normas c critérios de npllcnçfto ndo~o.dos, 
cm resoluções, pelo Grupo Executivo po.rn Rccupcrnção Economlcn 
do Estado do Espirita Snnto I GERES I . 

o nntcprojeto que neompnnhn este npelo, nbrn.ngcndo apenn:; 
a.,., pcssons flsicns domlclllndns nos ~tados c Territórios dn Rc~ 
g\üo Norte, sep;uc a mesma orlcntn.çao bl\sica do Dccrelo~lcl n.u 
l!U0/60, ampliando, porém, n nsslst.Cncln a empreendimento:-; de 
:;crvlços búslco:-; c introduzindo mecanismo mnls simples ~~ eficiente 
de Investimento, com :.ensivcls vn.ntn~cns pnra o contrlh~tlnte In
vestidor, que se tornará nclonlstn dn própria In~tltull.~ao bene
IIciÍLI'Ia, adaptações essns que buscam atender üs pi!CIIIl:lrldndes 
da economia rPgionnl. 

P!trll traduzir, nlndn que prcllmlnnr c superflci:Linwnte, o:-; 
tmm·mcs etclt.os multiplicadores que a mecUda prcconlzad!l acarn~
t.ar{L ü Rl'l~lüo, com \nsl~n!flcante dcperc~us:;iLO na l'l'e~>ita t.rlbu~ 
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Ui.rla federal c na nrrccu.dnçã.o do próprio Fundo/157, considere-se, 
com bn.sc cm dados fornecidos pela Superintendência da Rccclta 
Federal da 2." Região Fiscal, que, no cxcrciclo de 1078, ano-base 
d~ 1977, .foram arrecadados, nos Estados da Região Norte 1 Ama
zonla_ Classlca-PA-AM-ACI, Cr$ 908,067.000,00 !novecentos e oito 
mllhocs ~ sessenta c sete mil cruzeirosl de Imposto sobre a Renda, 
pesson !Jslca, envolvendo as Dccln.rnçõcs c a Retenção na Fonte, 
representando, npcnn.s, 1,06% da arrecn.dação nacional do rncsrno 
tributo, que somou Cl'$ 85.786.000.000,00 !oitenta e ctnco bilhões 
:ictccentos c oitenta e seis milhões de cruzclrosl. Como os per~ 
centuals de redução do Imposto para os fins do Decreto-lei n.o 
157/67 variam de 10% a 24%, conforme as Classes de Renda Bruta 
e razot'lvel a média de 15% para efeito de cálculo do montante d~ 
Incentivo !Iscai. Assim, pela sistemática que o anteprojeto que 
tenho o prazer de sugerir ao Ministro da Fazenda, reverteriam 
~m favor dos Bancos Estaduais, nos exerciclo futuros, fn.ce ao 
obvio Incremento da receita, bem mais de Cr$ 223.382.950,00 !du
zentos c vinte c três mllhões, trezentos e oitenta e dois mil 
novecentos c cl.nqüenta cruzeiros), de renda gerada e tributada n~ 
própria Arca, representativa de intima percentagem dos meios 
ntrlbuldos no Fundo 157, mas de expressiva lntluêncla na economia 
loca!. 

Essa maciça injeção de capital, que tende a crescer anual~ 
ment,c fortalecendo os bancos estaduais e n.mpllando a assistência 
creditfcia aos pequenos e médios empreendimentos, adquirirá, ao 
correr do tempo, efeitos multlpllcadorcs cada vez maiores, lm
IJ)Ulsionando a economia da Amazônia, atraindo e consolidando 
fatores de real slgnl!lcado para o desenvolvimento da Região. 

Estou, pois, persua.dido de que o em.lnente Ministro da Fa
zenda examinando, com alto espírito público e a lndlscutível com
petência que todos lhe reconhecem, a nossa sugestão, consubstan
ciada no nnteprojeto, a seguir apresentado, dar-lhe-á pronta aco
lhida, remetendo a matéria à aprovação tlnal do Congresso bra
sileiro. 

O Sr. Evandro Carreira (MOB- AMJ -Nobre Senador, V. Ex.n 
me concede um aparte? 

O SR, ALOYSIO CHAVES !ARENA - PAI - Com multo pra
zer, nobre Senador Evandro Carreira. 

O Sr. Evandro Carreira !MOB- AMI -Nobre Senador Aloys!o 
Chaves, quero hipotecar Junto a V. Ex.• toda a mlnhn solldarlc
dnde na exposição que está fazendo e na pretensão amazõnida, a 
rim de mais um estímulo, mais um encorajamento, para que aquela 
região possa se integrar, verdadeiramente, no grande contexto 
nacional. Meus parabéns, meu n.poio incondicional. 

O S1l ALOYSIO CIIAVES I ARENA- PAI -Multo obrigado a 
V, Ex.a Quero dizer a v. Ex.a e nos demais Senadores que este 
apelo pretendo encaminhar no Sr. Ministro da Fazenda, e não 
desejo fazê-lo sob a minha responsabtlldade pessoal; tomei, então, 
desde logo, a decisão de submeter à assinatura de todos os repre
sentantes da Amazônia, ARENA e MDB, esta sugestão, para que o 
Sr. Ministro da Fazenda o. receba como pleito de nossa atuação: 

ANTEPRO.JETO DE LEI 
Dispõe sobre incentivo fiscal à capltalbação de 

Banco• Ol!clalo do• EBiados da Jlegliio Norte do Brasil. 
O Congresso No.ciono.l decreta: 
Art. 1.0 Os contribuintes do Imposto sobre a Renda, pes
soas !!slcas, domlclllados nos Estados do Amazonas, Pará 
c Acre e nos Territórios Federais do Amapá, de Rondõnla. c 
de Roraima, poderão aplicar na subscrição de ações novas 
dos Bancos O!lcla!.s dos Estados do Amazonas, do Pará e do 
Acre, de Desenvolvimento ou com Co.rteiro. de Desenvolvi
mento, os Incentivos lnst!tuldos pelo Decreto-lei n.0 157, 
obedecidos os mesmos percentuais, observndo.s as alte
rações Introduzidas pela legislação posterior, 
Parágro.to Unico. As ações subscritas na forma deste o.rti ... 
go poderão ser ordtnó.rlas ou prcfcrencto.ls, no último caso 
com ou sem direito a voto, todo.s nomlno.tlvo.s, intrans
ferivcis c lrresgatávels pelo prazo de 5 (cinco) o.nos, a 
conto.r da data do. subscrição. 
Art. 2.o Os recursos provenientes do incentivo de que 
trata esta lei deverão ser utillzados, pelos Ba.ncos de De
senvolvimento ou com Carteira de Desenvolvimento, em 
operações de crédito cspcclnllzado, em favor de empre
endimentos lndustrinls, agropecuárJos e de serviços bl\sJ .. 
cos, da InicinUvn prlvndn, localizados nos Estados c Terri
tórios re(crldos no nrt. 1.0 , prcferenelnlmcntc de pequeno 
c médios portes. 
Art. 3.0 Pnrn efctlvnçilO dn npllcnçLio ora instltuidn, os 
CNti!lcndos de Compra de Açõcs emltldos peln Socrctartn 
dn Receltn Federal, que se constitulri\o cm documento 

hábil pnru a subscrição das nçõcs, deverão ser apresenta
dos, dentro do pra~o de sua validade, pelos contribuintes, 
à sua livre escolha, a uma das lnstltul.ções flnanceiras 
designadas no art. 1,0 

§ 1.0 Efetlvndn a subscrição, a lnstltutçíio financeira bene
!lciárla apresentará, no prazo máximo de 30 dias, a contar 
da entrega pelos tnvesttdores, os Certlt_lcados r.ecebidos e 
os correspondentes Boletlns de Subscrlçao, a Agencia Cen
tro do Banco do Brasll S.A., localizada na Capital do 
Estado onde se situar a sede da lnstltulçfio, 
§ 2.0 Observadas as formalidades regulamentares, as 
agências centro do Banco do BrasU S.A. liberarão os re
cursos relativos às subscrições realizadas, em 2 (duas} 
parcelas mensais, iguais e sucessivas, a contar do décima 
dia seguinte à quinzena de apresentação dos certificados 
pela Instituição !!nancelrn. 
I 3.0 As providências relativas ao aumento de capital, 
subscrição de ações e emissão das correspondentes caute
las ou ce:rtiticados observarão a legislação pertinente. 
Art. 4.0 Esta lei entrará cm vigor· na data de sua pubU.
cação, revogadas as disposições em contrário. 

ll:: o apelo que ora formulo, e é o que eu tinha a dizer no Senado 
Federal. !Multo bem! Palmas.) 

O SR. PRESIDENTE !Alexandre Costa) - Com a palavra o 
nobre Senador Cunha Llma, 

O SR. CUNHA LIMA (MOB - PB. Pronuncia o seguinte dis
curso,) - Sr. Presidente, Srs. Congressistas: 

Nos últlrnos quinze anos, mais de vinte empresas tndustrLa.ls e 
comerciais que se dedicavam ao beneficiamento, industrialização 
e exportação de algodão e sisai no Estado da Paraíba e, notada
mente, na minha Cidade de Campina Grande, encerraram suas 
atlvidades ou as rcduzLram drasticamente. 

Organizações de real slgnl!lcação para a economia da Paralbn 
toram compelidas a fechar suas portas, tal o descaso com que os 
Governos da Federação vêm tratando esses dois produtos que se 
alinham na primeira faixa do elenco de Itens que formam o 
sustentáculo cconômico da Paraibn. 

Se até multinacionais como Anderson Clayton, que encerrou 
suas o.tlvldadcs em Campina Grande, e SANBRA S.A., que reduziu 
sensivelmente sua presença no Estado, não puderam enfrentar as 
dltlculdades do setor, o que dizer, então, Sr. Presidente, do pequeno 
e médio Industrial parnlbano. 

Foram simplesmente tragados pela avalanche de problemas 
que vêm se acumulando, ano após ano. 

O fechamento dessas empresas, algumas delas com mais d~ 
30 anos de atuação marcante na vida económica da Paraíba, so 
contribuiu para o agravamento da. crise que ronda permanente
mente o Nordeste e se agrava periodicamente nos perlodos de 
longo.s estlagens. · 

Uma região que luta com tenacidade para atrair Investimentos 
a 11m de diminuir os lndlccs de desemprego, melhorar o nível de 
renda do seu povo e reduzir o desequllibrlo existente entre o seu 
estágio de desenvolvimento e o do Centro-Sul do Pa!.s, nss!ste, 
Sr. Presidente, com lnquLetação e incon1'ormtsmo, a quase omissão 
do Governo Central em relo.ção a produtos como o algodão e o 
s!.sal, os quais, apoiados convcnle!ltementc poderão participar com 
parcelo.s bem mo.lores na tormaçao do. riqueza do Nordeste c para 
a economia de divisas. 

Noutra oportunidade, abordarei desta tribuna a problemátl~a 
do algodão, po!.s hoje, Srs. Senadores, desejq chamar n ntençao 
da mais Alta Casa do Congresso Nacional para a crise que está 
destruindo n cultura do sisai no Estado da Pnraiba, 

Embora cultivado em quase todas as regiões do Estado, n área 
de concentração da cultura stsalelra .situa-se no Ca.rlri e no Curi
mato.ú, coincidentemente as zono.s mais carentes e sofredoras do. 
Paraíba. 

AI, cm 17 Munlciplos, quase todos situados naquelas du~s 
regiões ou em !alxas !lmltro!cs, está centrallzadn 70% dn rorçn 
produtiva do nosso sisal, envolvendo dlreta e indiretamente um 
contingente de mais de 250 mll habitantes, aproximadamente 10% 
da população total do Estado. 

Para que se tenha uma Idéia da lmportàncla do sisai para 
a Paralba, basta dizer que, não obstante o decréscimo assustador 
no volume da produção nos Ultlmos anos, ele tem sido o principal 
produto de exportnçiio de longo curso do Estado, alcançando os 
nivels de 84,31J;, cm 1976 c 84,1% cm 1977, totalizando 21 milhões 
c 070 mll dólares e 21 mllhõcs e 516 mll dólares, respectivamente, 
sendo que o produto que lhe segue mnls de perto em termos de 
exportaçilo é o abncnxl, com apenas cercn de 4% do totnl dos 
itens exportados. 



1918 Sábado I!) DIAltiO DO CONGimSSO NACIONAl. <Sc~~áo lll M1tin de 1!17!1 

O Sr. Milton Cabral u\RgNt\ - PBI - Nobrt~ Senador Cunha 
Lima V. Ex.u dá licença. parn, um aparu~? 

O SR. CUNHA LI.U1\ 1 MDB - PB 1 - Com t.oclo o pr:tzer, 
nobre Senador. 

O Sr. :mu.on Cabral tARENt\- PBl -V. Ex.'~ está abm·dando 
um tema de grande lmportàncla. para o nos:m Estado, a Paraíba, 
mas que serve como exemplo para uma análise, até muts profunda, 
da politica económica nacional. Veja bem como cu vou colocar 
este aparte no seu discursa. Este Pai:; é multo grande, 8 milhões 
c melo de quilómetros quadrados, cada região tem suas peculia
ridades, cada rcgiáo tem seus produtos nobres, c aquilo que C 
básico parn Minas Gerais, evidentemente, não ó búsico para a 
Paraiba nem para o Rio Grande do Sul. Na economia paralbana, 
como na economia. da Bahta c de outros Estados do Nordeste, o 
algodão, o sisai, são produtos vitais dessas economias. Então, são 
produtos básicos, c por serem básicos precisam de uma atenção 
especial, constante, par parte das autoridades econõmicas. Mn.is 
uma vez quero soUdarlzar-me com V. Ex.u por~uc este assunto, ez 
por outra, é abordada nesta casa, e V. Ex.t~ hOJe, apropriadana r c, 
volto. ao assunto: quero deixar, mnrcadamcntc c:ltc- meu p:·o
nunciamcnto, pn.ra di2:er que o povo da Paraíba - c 10% da ~ua 
populnçú.o, que vive e depende do stsal, neeessLta da atenção das 
autoridades econõmlcas do nossa Pais. O stsal perdeu n sua posição 
relativa na economia do nosso Estado, porque durante muitos anos 
o seu preço foi aviltado, c não conheço nenhum produto agrícola 
que possa prosperar se ele nüo der lucrntlvldade. Temos ê que 
encontrar - nõs do Governa c todos aqueles que se Interessam 
por esse assunto - metas de tornar n cultura. do sisai lucrativa, 
parque ele - volto a dizer- é fundamental, é uma cultura bãsica 
pnra a economia do nos.so Estado. Muito obrigada. 

O SR. CUNII,\ LIMA <MDB- PBI -Multo obrigado o V. Ex." 
digo eu, Senador Milton Cabral, As palavras. que V. EX.11 profere. 
no aparte que dá ao meu discurso, somente vem enriquecer o meu 
pronunclam~nto. E V, Ex.n, no decorrer do meu pronunciamento,· 
sentirá que abordarei essa problemática do melhor aproveítamento 
do sisai, para que ele possa, com maior rentabllldadc, ter matares 
subsidias do Governa Federal. Multa obrigado a V. Ex.1L 

Ora, Sr. Presidente, um produto de tal stgnlflcnção na pauta 
de exportação de um Estado que enfrenta tantas dificuldades como 
a Paraíba, onde toda a arrecadação estadual é absorvida com o 
pagamento do funcionalismo, merece um tratamento de maior 
carinho não só da parte do Governo Central, como, igualmente, 
do Governo Estadual. 

E aqui, Sr. Presidente, não posso deixar de abrir um parCntcses, 
para homenagear a figura do meu fraternal amigo c estimada 
Líder o sempre Senador Ars:emlro de Figueiredo, de passagem tão 
brilh~nte quanto honrada nesta Casa, o qual, no período de 1035 
a 1940 quando governou a Paraíba. com a scnslb1lidadc de homem 
llgada à terra e a visão de um verdadeil'o estadista, dedicou-se de 
corpo e alma à dinamização da cultura do algodão c da sisai, 
como nenhum outro Governador da Paraíba fez até hoje, 

O Sr. Mauro Benevides IMDB - CE) - Permite V. Ex.n um 
aparte? 

O SR. CUNHA LIMA <MDB - PBl - Pois não. Ouço o aparte 
de V. Ex.'~. nobre Senador Mauro Bcncvidcs. 

O Sr. ~Iaura Benevldes <MDB - CEI - Nobre Senador Cunha 
Lima, antes de entrar, proprinmente, no meu apa.rte, queria, 
também, solidarizar-me com esta homenagem que V. Ex." tribu
ta à figura do grande brasileiro e grande paralbnno que é o Sr. 
senador Argcmtro de Flguclrcdo que, nesta Casa, dignificou o.s 
melhores c mais caras tradições do povo do glorioso Estado pa
raibn.no. Mn.s, V. Ex.u ao se reportar no problema. do slsal, no seu 
Estado, detende um tratamento espcelal e prlorltnrlo do Goyerno 
Federal para com o Nordeste. Devo dizer que numa reunlao da 
SUDENE, no. qual compareceu o Sr. Ministro Mó.rlo Henrique Si
monsen, logo após a anúncio do pacote antllnflaclonárlo, foi a_s
scgurndo por S. Ex,a. que a drastlcldade daquelas medidas nua 
alcançaria n área que V. Ex."' e cu representamos nqul. Mas, la
mcntnvclmente, nobre Senador Cunha Lima, não se cumpriu, at.C 
este momento, aquela promessa formal do Mlnl:ltro do Planeja
mento. E, hó. poucos dias, nt.:sta Casa, dei conhecimento de um 
telex da:l entidades empresarlnis do Ccn.rli, congregadas na ln.~
tttulçflO denominada FACIC - Fedcraçiia das A.ssoctnçõcs do Co
mércio, Indústria c A~ropccmi.rln da Ceará - quando cs.•uui enti
dades cobrn.vnm da Sr. Ministro Mário I-lcnrlquc Simon.'icn esse 
trntnmcnto especial c prioritário para o Nordeste, ou seja, a 
exccçü.o que farln it nossa ó.ren, no que diz respeito ao cumpri
mento dns medldns nntilnflncionó.rln.s, Infcllzml'nte, Senador 
Cunha Lima, nflD Sl' cumpriu, n.té ngorn., aquela expre~:·m mantrcs~ 
tnçüo de simpnUn. á nos~;n. nc~iüo por pnrte do Ministro Múrio 
Simonscn. 

() Slt., CUNIIA J,ll\1A t'MDB- PBl - A~~rndcccndo a V, EX.11 , 

nobre Senador, ternos tnmbt'~rn que lcvn.r o nosso lamento n 1~ssa 
vt~rdude, q1w I· n dc~conUnuidmi1: :uimilllst.ratlva do Nonle~;tt·, 

me~mu qnando S. l!:x.U. o Sr. Ministro do Plnrw.iamento, adota 
nwdlc!a.'i clt• contençüa da lnfla~f1o c promrote excetuar o NOr· 
cle.'ite dc~sa . ..; mesmas medidas, nüa o faz, pan1 t•stupefação t~ sur
presa nossa, os nordestinos, que confiamos sobretudo nn. :ma na
lavra. 

O Sr, llumhcrto Lucena IMDB- PBI - Permite V. I~X.'1 um 
ap:trte'? 

O Slt. CUNHA l,li\11\ I MDB - PB f - Com prazer. 

O Sr, Humberto Lucena !MDB - PBt - Alndn chego a Ple
nário a tempo de participar do discurso de V. Ex.'~. para trazer 
o meu apoio âs suns rclvlndlcaçõc:-;, da malar importánc1t1 pn.ra 
a economia do nos..~o Estado. A Paraíba, tem, nu sisai, um tio:> 
principais sustentáculos de sun economia, sobretudo a~ora !JUan
do !'SSU fibra Ó matéria-prima lmprc.~CindÍVCi p;LT[L O funciona
mento de dezenas de Indústrias, como se rct'crlu V. Ex." no Inicio 
do seu pronunciamento. Acho que o Governo Federal eleve olhar 
com mn.lor atenção para o problema do preço mínima do sisai, 
posslblltando sua melhor comcrclnllznção, de tal sorte que se 
assegure melhores condições de sobrevivência a esse produto de 
que depende o salário de mllha.rcs de trabalhadores cm todo o 
Nordeste. 

O Slt. CUNHA LIMA I MDB - PBI - Agradeço a V. Ex.", no
bre Senador, pelo aparte. Como pa.rn.ibano, conhecedor profundo 
dos nossos problemas, digna c autêntico representante do povo 
da no.::sa terra, V. Ex.u. vem trazer a sun. contribuição, prestando 
solidariedade ao meu discurso, o que multo me honra, pt!lo que 
sou mais uma vez agradecido. Multo abrigado. 

Concluída essa justa rcfcrCncla, volto ao tema central do meu 
pronunciamento. 

Utilizando o desenvolvimento da tecnologia, desde a fat>e da 
experimentação, do plantio, c!o cultivo, da colheita, até à Indus
trialização, como se faz com outros produtos agrícolas, ur~c uma 
tomada de posição por parte das autoridades federais c estaduais, 
a Hm de que o sisai parnibano volte ser produzido cm l:::.rga es
cala, mas sem os processos ultrapassados ainda em utilização na 
cultura daquela fibra. 

PrccUiamos competir cm pé de igualdade com outros países 
produtores, elevando a qualidade c a produtividade do nosso sisai; 
c quando defendo os Interesses da economia do meu Estado, lem
bro também a Bahla, o Rio Grande da Norte, Ceará, Pernambuco 
c Alagoas, Igualmente produtores, embora para esses E11tados o 
sisai não tenha n. mesma relevância econõmlca que assume na 
Paraíba. 

Há municípios paraibanos, Sr. Presidente, cm que o sisai re
presenta 00% da total da sua renda bruta, c para que se cons
tate com matar evidência o Estágio de estagnação ou de reduzido 
desenvolvimento da nossa economia, cumpre sallcntar que nos 
Ultimas anos, a Para.iba perdeu parn a Bahia a hegemonia de pri
meiro produtor e exportador de sisai. Em 1070, a Paraíba expor
tou 36,8% do total nacional c cm 1977, alcançou apenas 15,1 ~"'/r., 
Isto é, menos da metade do que conseguiu há 9 anos, tudo isso 
como resultado da tal to. de apoio c estimulo à produção ·c à. co
mercialização, com tremendas conscqüCncias econõmlcas e saciais 
para o Estudo c também cm prejuízo para a Nação. 

O que se pretende sobretudo ~ dar condições de flxacãa ao 
homem do campo, através de umn. cultura que absorve mão-de
obra. abundante c que não exige qunllrtcnçüo especlo.lizada. 

Quando tanto se fala em agricultura, cumpre passar da pa~ 
lavra à açüa c adotnr pravldênclus cm favor dcs::~a !lbra que é a 
única fonte de renda de mllhares de paralbanos c de nordestinos. 

Convém salientar que, através de novas técnicas introduzidas 
na lndustrlallzaçüo, o sisai não é ut!Uzada apenas para n fabri~ 
caçüa de cordéis ou cordões - o haler twfne como é conhecido 
mundinlmcntc, ou cm sacarias, tapetes, cstornmentas, cardas ma
rítimas, ou nindn aplfcndo cm mil e umn util1dadcs da 1nvtml.lva 
u.rtesanal do nosso povo. Hoje, os seus rcsiduos podem ser apro~ 
veitados cm processas industriais de celulose, papel, adubo.-;, cera, 
plásticas, ferrugens, ácidos, esteróides c outros produtos, llcsde 
que haja Interesse c estimulo à. experimentação c il pc,.;qulsa. 

Na rca.lldadc, no Brasil, pmtlcnmente só se aproveita a fibra, 
Cj!W rcprcscnt:l apenas 7r;.;, n ar;;, da foUln. 

Os 03r;;. restantes correspondentes no suco c mucilal{cns ain~ 
(Ja nii.o sf10 aproveitados cm (•.'ic:thL'i Industriais cama ucont.uce t~m 
outros paises. 

O mali-i slgnlflcatlvo poróm, Sl'. Presidente, é que, através eh· 
estudos promovido~ pL•ltt SccrcttLria ti!! Tccno\o!-:"i.'l Industrl!d do 
Mlnl.~tCrlo dtt Indústria e do Comercio ,clwr-:ou-st• a conclusões dt• 
1~rande n~lcvúnela nam um apmvcilamcntn lnter.;rnl da folha do 
sisai, com vlncuinçüo dlrel1t n uma crr~cl'nte cconomltt di~ dlvi~ml-i, 
po:-;to quê o novo produto re:mltante do.'i resíduo~ hoje innprovl~i
tadn~. :-;Prla o ldconl, ohj1~t.lvu 1h~ impwsUonúvpl lnl.t'rt·~~t' nacft,. 
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nal, pol...; ~ub:;UtulrlL parte üa lmportaçü.o de petróleo cada vrz 
mai:J onerosa 1mra n combaBda cconomln nacional. 

O Sr. :\1iltun Cabral r ARENA -- PR1 - Permite V. f..x. 1~ um 
aparte, nobre Senador? 

O Slt. CUNHA LIMA fMDB- PSI - Com todo o prazer. OU· 
ço mais uma vez V. Ex.11, nobre Senador Milton Cabral. 

O Sr. :\tilton Cabral I ARENA- PBJ -V. Ex.1~ cstU abordan
do, em seu discurso, um outro ponto também de grande rclcvim
cla, de ~randc importância. Náo entendo, francnmcntc, como se 
pode estimular a montagem df! Indústrias para produzir fios .sin
téticos com matéria-prima Importada, Investimentos cari.sslmo:; 
para produzir-se sacarias que servem para a. embalagem de certo;; 
produtos minerais c cercais, etc., os chamados sacos plásticos, 
quando o sisai da Paraíba c de outros Estudos nordestinos pode
ria servir para produzir sacos com tios tinos, para esse objetivo, 
o que representaria uma dupla vantagem: primeiro livraria a nos
sa balança eomerclnl de pagamentos da Importação de produtos 
com esta tlnalidudc de produzir sacos pló.stlcos; segundo, daria 
consumo quase que à. totalidnde dn. produção de fibras do Estado. 
A medida cm que a produção de cercais, a produção de certo.s 
produtos minerais, que têm que ser transportados cm sacos, crcs~ 
cc no País, - c nós sabemos que o crescimento tem sido subs
tancial - lamentavelmente es.sa produção de certos minérios e 
produtos de origem vegetal, está. sendo embalada em sacos pro
duzidos de !lo de fibras plásticas, o que é um contra~senso. Quan
do V. Ex.n aborda os pontos do aproveitamento do sisai e dos 
subprodutos conseqüentes, queria que ficasse registrada esta opi
nião, que tem ba.sc econômlca. Isto não é um palpite, mas é uma 
opinião com base económica. Multo obrigado. 

O Slt. CUNIIA LIMA IMDB - PBl - Multo obrigado mais 
uma vez a V. Ex.1~. nobre Senador, que, participando do meu pro~ 
nunclamcnlo, dá uma solução a sua própria preocupação, quando, 
a Instantes atrás, abordava o. rentab111dade que se deve trazer 
ao slsal para que haja mais estímulo na sua produção e na sua 
produtividade. 

O SR. !•RESIDENTE (Alexandre Costal - A Mesa sollclta ao 
eminente Senador Cunha Lima para que não conceda mais apar~ 
tes, até a conclusão do seu discurso, uma vez que já ultrn.pa.ssa· 
mos o horário da Ordem do Dia. 

O Slt. CUNIIA LIMA fMDB- PBI -Sr. Presidente, vou con
ceder apenas o aparte que já havia sido sollcttado pelo Senador 
Dirceu Cardoso. 

O Sr. Dirceu Cardoso (MJ)B - ES) - Nobre Senador Cunha 
Lima., hó. dias, por ocasião da comunicação feita, aqui, pela Uni
versidade de Campina Grande, tive oportunidade de dizer que to~ 
das as vezes que um membro da bancada da Paraíba se ergue 
neste plcnó.rlo, é porque um assunto sério, de profundo signlflcndo 
paro. o seu E.stado c paro. o nosso País, vai ser tratado. V. Ex.n 
hoje traz um assunto desta natureza. Um produto principal da 
Pnrniba, do qual são aproveltndas apenas ns suas folhas, na per
centagem de 8%, enquanto que no México, na Venezuela c na 
Africa, o percentual é malar porque produzem álcool com esse 
mesmo produto. Mas, V, Ex.n. estó. de parabéns com os n.partcs 
recebidos de todo o Senado, o que revela, primeiro: quem está 
fazendo a comunicação, merece ·de todos nós a consideração c o 
respeito; segundo, o assunto de que trata, que é assunto vital pa
ra a cconcmla da Paraíba. Portanto, é com multa satisfação que 
Insiro o meu aparte no brlUmnte c substancial discurso que V. Ex.n 
está produzindo. 

O Slt. CUNIIA LIMA IMDB - PBJ - Agradeço, nobre Sena
dor Dirceu Cardoso, o aparte de V. Ex.n., tão honroso quanto gc
ncrooo pelas referencias à. minha pessoa. 

E continuo, Sr. Presidente: 

A síntese daqueles estudos é n. seguinte: 
"A utillzaçfio do st.sal pode .:ser ma.l.:s eflc1cntc à medida cm 
que se desenvolvam estudos visando s~u o.proveltamcnto 
lntcgrnl. Potencln.lmcnte, n produção de álcool poderá con
tribuir stgnlflco.tlvnmcnW para. o setor, jli' que n produc;iio 
de 1 tonelada de tlbras pn.rn. o uso tt!xtll, nn.s condições 
n.tunls de colheitn.. lmpllcn. no consumo de 25 tonc-ladns de 
folhas de slsnl. Essa quo.ntldn.de de t'olhus contém cerca 
de 16,5 toneladas de suco que, rcrmcntad[l.'l, dariam cri
cem a ccrcn de 330 mil litros de úlcool. Conslderando-.'iL' 
que se cstlmn a produçüo de 170.000 tonclndn .. 'i de tlbru.'i 
de slsnl cm 1078, pode-.sc Inferir uma produção potencial 
da. ordem de 5,6 milhões de litros de ó.lcool. 
Reconhece-se n.sslm, no sisai, umrr mn.térhl prima npro~ 
veltó.vcl pam produçüo de úlcool, talvez com efeitos súclo
econômlco.s si~nH!cntivos pn.rn. o.s Estados do Nordeste. In
duem-:;e, porttulto, nns llnlHUl dP atun.~ão do Pror,ranm 
Tt•cnolór~Jco do Etanol, t•:;;tudml que vl:;am definir ttux:; 
rt•nJ~ J11'l','iJWCti\'tl.'i li(' utll\í'.rl~'ÍW " 

S~llado J!.l 1919 

Em c.c:tudo reccnt.emeHté <:lr~ohnr~~otlo pela Cooperativa Ittg1onu.J 
df~ Produtore~; (}c Sl.•.all U;.,. Prt.raib:t, a COOPERSISAL, organi2nção 
rllnámlea l'lllC vem lldr.mnrlo a con.>cJI:nUza.çfLo das autoridades e 
de quu.nto.'i l!du.m com o ag[l.Vc para a necessidade de uma vcrdn.~ 
dclra cnmpanha pum. n. .salvr1ção do sisai, hó. a indicação de wna 
série ele providências cu,la urgéncla .se lrnpõc. 

O Engenheiro Crl.stovam VIctor dos Santos, presidente dn. 
COOPERSISJ\L, encaminhou o referido documento no Governador 
do Estado da Paraíba, mns as problemn.'i são enormes e tnterc.ssam 
tainbém ii. Nação. Daí a. rn.zão do meu discurso apcln.ndo ao Presi
dente do. República, aos Ministros da Agricultura, do Interior, da 
Fn.zendo, cJn. Indústria. c do Comércio, aos Presidentes do Bo.nco do 
Bru.c;ll c do Banco do Nordeste c ao.s outros órgãos ligados llO fo
mento da produção c no Incentivo da industrlallzaçãa, no sentldo 
de que atendam ao clamor dos agnvicultores, essa cla.c;se dcso.ssi3-
t1dn., relegada tnjustiflcada.mentc o. planos secundários. 

Incorporo no meu discurso as conelusõcs do estudo da 
COOPERSISAL, na certeza de que a nossa voz será ouvida, o nosso 
apelo será atendido, paU estamos interpretando os an.sclos da. co
mtmidade pa.raibana, que vê na dlnamiznc;iio da cultura do sisai um 
dos caminhos para o desenvolvltru:nto econômtco da nossa Paraibo.. 

Eis as medidas sugcrldns pelos técnicos da COOPERSISAL: 
1 l Medidas de resposta a longo prazo. 

l.ll Financiamento pnra implantação de novos campos de 
sisa!. 

Propõe-se que tal !lnnncin.mcnto, o. ser concedido nos produ
tores tradicionais, obedeça aos seguintes critérios básicos: 

a) Implantação de novas áren.c; t:!qulvnlentcs à.s áreas ora exis
tentes de sisai de baixa produtividade. (Campos velhos com plan
tas de folhas menores que 70 cm, t!/ou invo.dldos pelo mat<l); 

bl financiamento a juros subsidiados, juros não vencfvels du
rante a carência, inclusive flnanclamcnta dos tratos culturais du
rn.nte o período de crescimento das plantas; 

c) prazo de pagamento cm alto anos, com quatro de caréncin.. 

1.2- Financiamento a fundo perdido, de projetas para desen
volvimento de máquinas decorticadoras n.utomó.ticns, que pennl
tam molar rendimento cm fibras (maior que 5%), tibrtl.::l de me
lhor qulilldadc !tipos 2 o!), cllm!nando riscos de acidentes de tra· 
balho c reduzindo custos. 

Sugerimos o. criação de um tunda especial formado principal
mente com parcela do ICM gerado pelo sisai. 

1.3 - Programa de disseminação do hibr!do a!rlca.no, cuja 
,adaptação em noSso meio jó. estó. comprovada. Segundo ln!orma
ções dos produtores que cultivam. o híbrido, .sua produtividade é 
duns a. trCs vezes superior à do si.salana. Permite assim uma mn.lar 
rentab111dadc, com mais rápido rct<lrno dns inversões. A reprodu
ção do hibrido poderia .ser realizada pelos produtores que já o 
cultivam, adquirindo a Secretaria da Agricultura as mudas pll!"a 
fornecimento nos demais produtores. 

1.4 - Eletrl!lcnção rural na. li.rea produtora de slsa.l. 
Acreditamos que a elevação de preços dos derivados de petróleo 

lno casa óleo diesel e lubri!lcantes) viabllizn.ró. a prática de cen
trais de desfibramento semiftxa.s, com decortica.dorns nutomá.ti
cus de pequeno e médio porte. 

E cletrltleação ruro..l concorreria tn.mbém para formo.çüo das 
condlr;ões minima.s para fixação do homem ao campo. 

1. 5 - Estabelecimento de progrn.mn. de pesquisa. integrado, 
no .sentido de buscar novas vo.rledadcs que apresentem malares 1n
d1ccs de produtividade, melhores técnicas de plantio, cultivo e co
lheita. 

1.6 - Incentivos diferenciados à. lmplantaçã.o de indli.strin:; 
químicas, visando no nproveitamcnto do. hccogcnlna contida no 
suco das folllas de slsal, na produção de gUcocortlcóldcs. 

Estender os incentivo.~ no aproveitamento cm escrLla industrial 
de subprodutos para raçüo animnl c fertlllznntes. 

1.1 - Incentivar a reutlvnçüo do projeto da fó.brica de sn.ca.
rlus. a Plll"tlr do slsul. du COBREM - Clu. Brru!lclra de Embala· 
gcns, a qual, parn. este rtm, jú possui cditlcaçõcs no Distrito In
dustrial de Campina Gmnde. 

:!. Mt!dida~ dl' rcspm;t.'l a curto prn.zo. 
:!.1 - DlnrLmlz~u;üo/aprlmommento da llnhn. de crédito exis

tente no Banco do Brnsll pnrn. recupertt~ilO de campos de KL•ml de 
bal:'m produtlvidu.de. Com fln.s de maximizar os resultados, pro
pomos um pro~~ram:\ de dh'ulr,açüo com a Jmrllciptu;Cw d:L Sccrc~ 
tn.l'ilt dll Ai!l'icultura., Brmco do Bru.sll, Cümara de Shaü dtL Pn.ruibn. 
e COOPERS!Si\L. 

!!.!! --- Intt~n.'llflr:a(;üo da eow;lrm:üo de c.~t..radtu; vlclmLL'i c 
nclequada rnanutt·n~·;tu da . .., t·xl~IL·nte;:, com n flm de pt~rmlt.lr um 
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m~tls râpido c continuo e.scoa.mcnto da proclu~üo, com con;;cquPn
U: redução de custos de t.rrm.sporte para o~ principn.ls centro;:; de 
convergéncia de fibrns. 

2.3- I!olítica de pret;>08 mintmos: 

a) pugnar parn que a flxn.çüo dos preç;.1,<; minimos do sl~;~.l se
jn.m ajustados nos programn.<; d!' flnnnclamcnto pn.rn. plantio t' 
rccupern.çúo, ou seja, O.S.'i'cgurando n remunernçúo dos produtores 
durante a vigência daqueles progrnmns. · 

b) que os preços mínlmos das .snfrns .subscqüentcs scjn.m esta
belecidos e publicados com umn. unteclpo.ção minimn. de seis meses. 

c) _que seja estudada a possibllida.de de cstn.belccimcnto de um 
preço de garnntia móvel, njustado n.utomo.ticn.mcnte nos preços 
do mercado tqun.ndo cm altn) com o fim de "segurá-lo", evitando 
que manobras espcculo.tlvn.s pressionem os preços pnrn. bnlxo, co
mo ocorreu nos anos de 1075/1977, principalmente. 

Fihalizando, sugerimos que n dimensionamento da produção de 
fibras de slsn.l nn Paraíba leve em consideração não somente sua 
ut1Uznção trndiclonal, mns também ns fnvorúveis perspectivas que 
estão surgindo cm um novo merendo- o de celulose e papt!l". 

EstiUl, Sr. Presidente, foram as sugestões da COOPERS!SAL, 
que tem o meu endosso, com o o.dendo referente à produção do 
ó.lcool. 

F«lternndo o apelo a fim de que ns autoridades fedcrn.ls e es
taduais tomem inicin.tlvn.s cm favor do sisai, fleumas na cxpccto.
tiva de que, neste País de dimensões continentn.l.s e de rco.l vaca

. ção agricolo., tenha chegndo, finalmente, a hora da ngrlculturn c 
n. vez do agricultor. 

Era o que tinha n dizer. (Muito bem! Pnlma.s.J 

O SR. PRESIDENTE !Alexandre Costal - A Mesa se jusUtlcu 
junto no nobre Senndor Jaison Barreto, pelo equivoco que preju
dicou a .sua posição como orador e o anuncia como primeiro ora
dr após n Ordem do Dln. 

O Sr. Gastão Mü!ler IARENA-MT) - Peço a palavra, Sr. 
Presidente, estribado no art. 16, item VI, do Regimento, pa.rn uma 
comunicação de pesar. · 

O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costal - Tem n palavra o 
nobre Senador Gastão Müller, para uma comunicação inadiável. 

O SR. GASTAO MtlLLER IARENA-MT. Pronuncia o so~ulnte 
d1.~curso.) - Sr. Presidente, Senhores Senadores: 

Faleceu, ontem, dia. 17 em Cuiabá, Mato Grosso, o Dr .• Toão 
Pence dP. Arruda, ex-Governador de Estado e quatr-1 vezes DeJlll
tndo F-ederal, sendo trl:s antes dn. Revolução dr 106-t e uma vez 
apos a mesma. 

Nos trt:~ primeiros mandatos, principalmente, foi atuante, ter· 
nnndo-s:: um do.quclc.':i que, na époc11, r.a. pod~ros~ Conus."<.l.O de 
Orço...'llcnto, carregava n. Càmara ao lado de outros notável.s parla
mentares, como ntirmn.va n Re\·lstn "0 Cruzeiro", daquele tempo, 
em reportag.em sobre n. Cüma.rn. dos Deputados, como sejam os 
Deputados Israel Pinheiro, João Agrlplno c mal~ alh'lln!i, confonne 
afirmava n revistn- citada. · 

Cumprindo o seu último mandato no. Câmn.rn, o Dr. Joüo Pen
ce recolheu-se n vldn pr1vndn., o.ccitruldo há 8 anos ceder o seu 
nome para compor e reforçar como Suplente o. chapa cncahcç!Ldn 
.pelo ilustre colega Seno.dor Sa.ldo.nba Derzi. 

No últlnto sábado estive com ele, quando se reuniu, '::!m Culabú. 
o Dlretório Reglono.l dn ARENA, da qual era membro. Naquela 
oportunidad-e, pedi o. palnvro., c cm nome dos membros presentes 
à. reunião o snudn.va c dizia, mais ou menos, o seguinte: 

"É com real prazer que n.sslnalo o. presença nesta snln. do Dr. 
João Pence de Arruda, notúvcl e digno homem público, ex-Gover~ 
nn.dor c, pelo ffi{!nos, nos últimos tempos, um dos mn.is brllhu.ntes 
parlamentares com que Mato Grosso eon~u no. Cümarn do..'i Depu
tadas e um dos mais ilustres varões mato~grossenscs vivo". 

Emocionado, ele me agro.dcccu Õ.quelo.s pn.ln.vrn.s sincerns. 

O Dr. João Pence de Arruda ocupou cm Mato Grosso, })rnttr.a· 
mente todlUI n.s tunçõe.s importantes, ou seja, deputado estadual cm 
1934, sendo. na oc!l.'liüo, constltulnte estadual, Prefeito de Cuiabá, 
Sccretá.I1o-Ocro.l do Estndo, deputado fedcro.l constituinte cm 
1946; eleito Governador, marcou umo. época na ndmlnlstrnçüo c.s
to.dunl, princlpn.lmentc na úrea de construção de estradas de ro~ 
dagem. Pode-~c dlMr que, nesse sctor em Mato Grosso, hú. 'dois 
.periodos: untes c depois do Governador João Poncc de Arruda. 

O Sr. llenedlto Canelru; !ARENA - MTl - Permite um apar
te, nobre Senador Gnstüo Müller? 

O SR. GASTAO MVLLE!t !ARENA- M'fl -Ouço com multa 
atenção e multo Interesse o eminente colega da bnncndn de Mato 
Orosso, Scnndor. Benedito Canelas. 

O Sr. Ut~m·tllt~, Canela:-; I A H ENA -- M'r) - Nobre Senador 
.Onntüo Müllcr, no momento cm qw• a família mat.o-J~r:>s~cm:;c SI' 

encontra Lrl:;tc JJcla perda do :;cu grande lidt~r. no momenlo cm 
que Matü Grosso chora a morte elo seu ex-Govt~rnndor Joüo Pon
r.c df' t\rruda, qurro Incorporar as minhas palavra~; no seu dis
curso p:ua Jnmcntnr um fato pesaroso como este, relembrn.ndcJ 
que conlwcl JofLo Pence de Arruda, no nosso :.audoso c r,lorlo.5n 
PSD, como Chefe Supremo, no Indo do nunca esquecido Filinto 
Mtiller. Percorri com Joüo Ponce de Arruda, cu nindn um menino, 
o Estado de Mato Oro.<;so c r.om ele aprendi multo. Ao lado dnll 
saudades. fica a certeza qul.' tenho de que, para felicidade do 
povo mato-~rosscnse, o exemplo de João Pence serú um marco nn 
vidn políllca do nos.so Estado. 

O SR GASTAO [,I()LLE!t !ARENA - MTJ - Muito obri~odo. 
Senador Benedito Canelas. A palnvra de V. Ex.1~ llustra meu pro~ 
nunciamcnto c testemunha a importância, o valor que teve para 
Mato Grosso a figura Insigne de João Pence de Arruda. 

Membro de tradicional tamilla cuiabana, sendo neto do maior 
politico de ü.mbito estadual de todos os tempos, Generoso Pais 
Leme de Souza Poncc, c tllho do. Sr. João Pedro de Arruda, grn.n
de Industrial do Rio Abaixo, termo com que se qualifica o cur/io 
do Rio Culabá abaixo da Capital ICuiabál e também hábil poli
tlco tendo sido vúrtns vezes Deputado Estadual, Unha a vocação 
política como que Inata. 

Fol no Governo, acusado pelos políticos adversúrlos, na opor
tunidade, de ter dllnpidado o crúrlo. Mns, no contrário o Dr. 
Joíi.o Poncc de Arruda morre pobre, tendo tido multas dificulda
des pn.ra sobreviver. 

Era engenheiro civil, diplomado cm 1024, tendo sido orador 
da turma, pela. antiga Escola Politécnica !Escola de Engenharia) 
dO Rio. 

O Sr. Gabriel Jlennes IARENA - PA) - ?!!rmttc V. Ex,n, 
um aparte? 

O Slt GASTAO MtlLLF.R !ARENA - MTl - Ouço com muita 
atenção o nobre Senador Gabriel Hermes. 

O Sr, Gabriel llcrmt.-s IARENA - PA> - Nobre Senador, tive 
a satisfação dl' conhecer o Dr. João Pence de Arruda. Nflo era 
somente um homem de Mato Grosso, ern um homem da Re[tião 
Amazõnica. Quando Presidente do Banco da Amazônia, nas multas 
vezes que visitei Mato Grosso, Culnbá, e mesmo no meu Estado, 
quando ali colaborou conosco, tive cantata com João Poncc de 
Arruda. Deixou sempre n Jmprcssflo de um homem Interessado 
pelos nossos problemas, pelns nos.sns coisas nmnzõnlcas c, sobre
tudo, pelo nosso povo trabalhador dos seringais, das regiões dlfi
ecls. ,/L.., palavras de V. Ex.n sào oportunas e com elas me con
r;ratulo corno homem do Pará, como h::~mcm da Amazônia. 

O SR. GASTAO ~IÜLU:R (ARENA- MTl - Multo obrigado. 
Senador Gn.briel Hermes. Como a do Senador Benedito Canelas, 
o seu depoimento Uu:-~tra a homenagem que se presta ao Dr. João 
Poncc de Arruda, um dia depois do seu falecimento. 

Prosseguindo, rapidamente, Sr. Presidente. 

O Governo de Mato Grosso decretou luto ot!clal e o seu se
pultamento, cm Culabó., rol umn consagração no homem público, 
no grande politico e incomparável administrador. 

O Sr, Dirceu Cardoso IMDB - ESI - Permite V. Ex.u um 
aparte? 

O Slt. GASTAO MtlLI,Eit I ARENA - MTl - Ouço com muita 
atenção o Senador Dirceu Cardoso que, sei, foi colega na Câmara 
dos Deputados do eminente homenageada. 

O Sr. Dirceu Cardoso, fMDB- ESl - Nobre Senador, no mo
mento cm que Mato Grosso, pela voz autorizada de V. Ex.11 , rende 
homenagens i1. figura de João Ponce de Arruda, que conheci na 
Câmara dos Deputados, representando nquclc Estado, quero so
mar a minha palavra descolorida il.s palavras sentidas de V. Ex.11 

na. reverência ao nome ilustre que tanto dignificou Mato Grosso. 
V. Ex.•l, respondendo há pouco um aparte, diSse que João Ponce 
de Arruda, que esteve cm evidência poUticn de Mnto Grosso, mor
reu um h-omem pobre e que mostra que ns nossas matrizes pL•ssc
distns, de que ele c F111nto Müllcr rarnm dois gloriosos represen
tantes, são sempre uma constante dn nossa vida pública. Portan
to, somo a minha palnvrn. O. de V. Ex.'~, na homenagem que pres
ta n essa tlgurn cuja morte sentimos, ntrnvés dn homenagem t1u 
V. Ex ... 

O SR.. GAS1'AO MÜLLmt (ARENA - MTI - Muito obrigado. 
nobre Senador Dirceu Cardoso, quero ressaltar que V. Ex.'~, fc-t. 
multo bem cm mnrcnr, repetindo n.s minhas palavras, que o Dr. 
JofLo Poncr. de Arruda, que rol Governador, ntncndo vlolcntnmcn
tc como Indr~10, pelos adversúrios dn épocn., ontem morreu pobre, 
mas pobre mesmo, com sérla!i dlflculdndcs pn.rn viver. O CXl'mplo 
que V. gx.11 dli., dl' onti'Wl politlcos como o Senador Filinto Müllcr, 
de orl!!em pt•:;scdlsta, que !non·emrn pobres, contrariando os de~ 
tl'lltores daqueiPs tempos, e bastante• Cellz. 



~~.~r,-~:;~,!t~l:r~~:;;v~,\~)~~~-.;~:::\q.:!~::;,t~~~-~~%-~~:~-~~-
, ""' ••w.o.·•n r 

Maio de 1979 lllAltiO llO CONGILESSO NACIONAL !Scção 11) Sá.bado I!) 1921 

Ante~ de continuar, quero dar oportunidade :t'J meu ilu!il.rt! 
-colega c caro amigo, Senador M1:ndc:-; Canulc. 

O Sr. Mendes Canalc fARENA - MTJ -· Senador Gastão 
Müller, exatanwntc ontem, c utravés de V. Ex.n, to! que tomnmo~ 
conhecimento do fnlccimcnto de ,João Poncc de Arruda. Est.'lmos 
tomados de profunda dor porque, como snhc V. Ex.'~, n.s 1\gaçõc.'i 
de n.mizadl"! nos~a a Jof1o Ponce ele Arruda e à sua família, c o 
conhecimento que trmos de sutl trajetoria politica, da .~ua vldu 
<I c homem públ!co, Quando chcp;amos, pela primeira vez. em Cuia~ 
b:i., o nosso conta to com Joi1o Poncc de Arruda c dt!pois mals tnr· 
de, da no.s.sa reeleição como Deputado E.'itndual, nós na Assembléia 
Legi!ilntlva, c Ponr.c dt! Arrudn. no Governo de Mato Grosso, .sen· 
Umas de perto o seu amor à nossa terra, o seu de.·;t~jo de bem 
cavernar c orientar os destinos do nosso Mato Gros.'iO, Homem 
que, na Cü.mara Federal, deixou uma trnjctórla brilhante. O seu 
trabalho desempenhado, especialmente na Comissão de Orçamen· 
to e para nós, mato·grossenscs, que acompanhamos a sua traje· 
tórla politica vemos chegar no final da vida um homem pobre; 
Iutnndo c tendo sempre as vistas voltadas para os altos destinos 
do nosso Mato Grosso c que sabemos, acima de tudo, que ao lado 
do amor que tinha ao nosso Estado Unho. e:c uma o.te1ção tão 
gro.nde pela sua terra natal, Culabá. E quis o destino, que como 
politico que sempre foi, não obstante a Idade já avançada, volta
va ele il Cuiabá para participar de atlvidade política, quando a 
morte o levou., Assim que o destino fez, a.o voltar a sua tcrro., 
ao ser colhido pela morte, João Pence de Arruda volta à própria 
terra que o viu nascer e que acompanhou, como todos nós. a sua 
trajctórla política tão bem lembrada agora aqu1 por V, Ex.'~ 

O SR. GASTAO M()LLER !ARENA- MTI -Agradeço, nobre 
Senartor Mendes Cannle, este aparte que testemunha e honra meu 
pequeno pronunciamento e gostada de dizer, também, que nós 
dois somos homens que surgimos na politica tendo à frente Ponce 
de Arruda e Flllnto Müller. Somos que como crias desses dois 
grandes politicas mato-grossenses e bra.sllelros. 

De modo que o depoimento de v. Ex.o. tem esta tmport5.ncin, 
também. 

O Sr. Lcnoir Var~:as IARENA - SC) - Permite V. Ex.u. um 
aparte? 

O Slt. GASTAO MOLLER !ARENA- MT1 -Pois não. 

O Sr. Lenoir Va.rgas (ARENA- SCl -·Desejo Incluir no dis· 
curso de V. Ex.1\ a palavra de um dos Representantes de Santa 
Catarina, que foi testemunha na C:imara dos Deputados, do tra· 
bnlho sério, e!lclentc cm favor da sua terra e do Brnsll, desen
volvido pela Deputado Pence de Arruda. Era uma figura singular 
que desenvolvia uma atlvlda.de Intensa, sobretudo, como mencio
nou o Senador Mendes Canale, no. Comissão de Orçamento, que 
era ao tempo, na Cãmara dos Deputados, a Comissão que, eteUvn
mente, fazia o orçamento da República, numa época em que o 
Parlamento pnrtlclpava intensamente na clnboraçiio orçamentária. 
Ponce de Arruda era uma voz: respeitada, admirada e considera
da naquela Comissão, o que representava o respeito e a considera· 
çiio de toda a Câmara dos Deputados. Ê com grande pesar que 
ouço a noticia Que V. Ex.u. traz do taleclmento desse grande e 
velho companheiro. 

O SR. GASTAO MOLLf:R !ARENA - MT) - Multo obrigado, 
nobre Senador Lcnoir Vnrgas, pelas palavras de V. Ex.n., que agra· 
dcço em nome da Bancada de Mato Grosso e do povo mato-gros
sense e culabano, ainda mais porque v. Ex.n. é Insuspeito, porque 
é um representante do Estado de Santa Catarina. 

Concluindo, Sr. Presidente, através destas ligeiras pincelada.'! 
e destes rápidos traços quanto b. biografia do Dr. João Pence de 
Arruda, procuro presta.r uma homenagem não só minha, tenho 
certeza, mas de todos os Senadores de Mato Grosso e de outros 
Estados, alguns seus colegns de Câmara, !azendo constar nos 
Anais desta Cnsn tão Infausto acontecimento. 

Faço votos, Sr. Presidente, de que a tamilla enlutada sejn ins~ 
pirada a consolar~se com o inesperado, pois o Dr. João Pence do 
Arruda é um exemplo parn as novas gerações de cidndãos que so 
cncnmtnhnm pela ó.rdua e fl.spern vereda da vldn política, tendo 
cumprido o seu dever c também se inspire no Supremo Arquitcto 
do Universo, no qunl acrcdltnvn, pois chegou a ser Venerável da 
Lojn Mnçõnica Acácln Culabnnn que, cm últtmn análise, condu
zlu~a de forma sunvc no "Oriente Eterno". 

·Era o que tlnhn a dizer, Sr. Presidente. (Multo bem! l 
COft!P,tRECEM MAIS OS SRS. SENADORES: 

Jorg:e Kalume - José Ouiomard - Aloyslo Chnvcs - Jnr
ba.s Passarinho - Alexandre- Costu - Henrique de La Rocquc -
Hclvldio Nunes -- Ahnlr Pint-o - José Llns - Mauro Bencvid<~!l 
- ARcnor Maria - Jessé l"rclrt! - Cunha Llmn - Mllton CnM 
brnl - Murem; FrcirL• - Nilo Coelho - .Jutnhy MnR'nlhflcli - Lo· 
nmnto Júnior - Luiz Viana ·-- Dirceu Cnrdo/io - ltnmnr Fr:m
co -- Oa;;t.üo Mülll'r -· Saldnnha Der..:! - At!onsQ Cnmargo -
Pl'clro Simon. 

O SR. J•RF.SJDF.NTE (Alexandre CostaJ - Sobre a mesa, re~ 
qucrlrncnto que scrli. lido pelo Sr. l,fl.secrctó.rlo. 

t liclo e deferido o se(Julnte 

ltEQUEiti!\IENTO N,11 155, DE 1979 

Nos termos do art. 280 do Regimento Interno, requeiro a re· 
tirada do Requerimento n.0 152, de 1979, de minha autoria. 

Sala rlas Sr.:>sões, 18 de mala de 1970. - f»a.uiCJ Urossan:l. 
O Slt. PRESIDES1'Jo: f Alexandre Costa 1 - Está. finda a h ara 

riu Expediente. 
Passa.sc iL 

ORDEM DO DIA 

Item 1: 

Continuaç5.o da discussão, ~m turno único, do Projeto de 
Lei da Cámara n.0 46, de 1078 1 n.0 973175, na Casa de ori
gem), que dispõe sobre a duração da jornada de trabalho 
do pessoal da Caixa Económica Federal, tendo 
PARECERES FAVORAVEIS, sob n.o' 501 c 502, de 1978, 
das Comissões: 
- de LcJ:islaçf1o Social, e 

- de Finanças. 

O projeto constou da. Ordem do Dia da sessão anterior, re· 
cebendo emenda de plenário, de autoria do Senador José Uns. 

Para o pro.sscguimento da. discussão do projeW e da emenda 
concedo a palavra ao nobre Sr. Senador Marcos Freire. 

O SR. MARCOS FREIRE PRONUNCIA DISCURSO 
QUE, ENTREGUE A REVISAO DO ORADOR, SERA PU
BLICADO POSTERIORMENTE. 

O Sll. PRESIDENTE (Alexandre Costa) - Para continuar a 
discussão, concedo a. palavra ao nobre Senador Henrique Santlllo. 

O SR. HENRIQUE SANT1LLO IMDB - GO. Para discutir o 
projeto) - Sr. Presidente, Sr.s. Senadores: 

Ontem as galerias estavam cheias, como estão repletas tam
bém hoje. No entanto, pelo Lidcr da Maioria ramos, toda a Ban
cada do MDB, ontem acusados de oportunistas ao discutir essa 
mesma matéria. Na verdade, se me permitem, isso não corres· 
ponde à verdade. Nas duas vezes anteriores, quando este mesmo 
projeto constou, nlnda este ano, da Ordem do Dla, a Liderança de 
nosso Partido mnnltestou-se, nas duas vezes, pela aprovação ime
diata desta matéria, por reconhecê-la. justa e legitima. E. naque
la oca.slão, Srs. Senadores, as galerias não estavam repletas e não 
especavam aplausos nos oposlctonlsto.s destns mesmas ga.lerln.s. 

Estamos tratando do Interesse de 23 mil brnsllelros, Que já. 
cspcr~m pela legitimação do seu direito ou pela leg!::lnção do seu 
direito, legitimo desde o Inicio, por quase 4 anos. E agora, o ilus
tre Senador Jos~ Lins apresenta uma emenda, crtn.ndo a figura 
da opção. Acredito mesmo, Sr. Presidente e Srs. Senadores, que o 
nobre Senador José Ltns precisaria ter dito, desde o início, que 
n apresentação desta. emenda, na verdade, !ol pelo motivo princi· 
pai, qual seja, o de fazer a matéria retomar às Comlssõe.", para. 
que se pudesse, ali, contornar uma série de problemas junto ao 
próprio Governo c junto à própria Dlreção da Caixa Econômlca 
Fedem!. 

O Sr. !\lareos Freire CMDB - PE) - Permite V. Ex."' um apnr-
te? 

O SR. HENRIQUE SA.'ITILLO <MDB - 00! - Um momento, 
nobre Senador, jó. darei o aparte a V. Ex.o. 

Na verdade, n emenda do nobre Senador José Llns é lnde
rensável, é nb.soluta.mentc indefensável. E o problema da opção 
é muito sério. O nobre Senador Marcos Freire trouxe para nós, 
pnrn esta Casa, o exemplo da célebre opçiio pelo Fundo de Ga· 
rnntln por •rempo de Serviço. Eu trago um outro exemplo, dn 
próprio Cnlxo Econômlca Federa!, que, cm 1976, também !orçou 
os seus servidores n uma opção: forçou os servidores estatutários 
a. uma op!;io pelo regime da CLT c aqueles servidores que., por um 
motivo ou por outro. não optaram, estão, até hoje, submetidos a 
um processo discrimlnntório nn própria Caixa Econômlcn Federal. 

O Sr. :uarcos Freire <MDB - PE) - E isto, alló.s, ocorreu nn 
Rede FcrrovlfLrin Federal, no.s Correios e Telégrafos ... 

O SR. I!ENRIQUE SANTII,LO IMDB - GO) - Per!eltamcntcl 

O Sr. 1\tarco Freire (MDB - PEl - ... c milhares toram pos
tos cm disponlbllldndc c, nindn. estúo, apesar dn contrataçf~o de 
novos scrvidorc~J. 

O SR. lm!'lmQUE SANTILLO IMDB - GOI - Esses !unclo
nUrio!-i, por cxcmplil, Que resolveram nl1o optar, defendendo as seus 
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direitos, pelo regime da CLT, estim hoje, por exemplo, sem ne
nhuma JP"Btl!lcnção, não auferem nenhumn. dns vantagens e di
reitos orcrccldos ô.quclcs que sob regime de prcssilo, tlzcram a 
opçi\o para o regime de CLT. 

O Sr. Mnroos Freire <MDB - PEI - ~ opção compulsória. 

O SR. !!ENRIQUE SANTILLO <MDB - GOI - ~ a compul
sória. Nn verdade, não existe opção. Passo. n existir apenas a 
opção do mn.ls tarte. 

Aliás, o ilustre Senador Franco Montoro colocou muito bem, 
ontem, repetindo aqui uma assertiva dns mais belas: "li: de que, 
na relação do .mais tarte com o mais rraca, a llbcrdadc escraviza. 
e é a Lei que liberta". E a Lei está aqui, através do Projeto n.O 46, 
cristalino, limpldo, trnnqüllo e dellnltlvo. Não há opção; é apon
tar para o regime de seis horas, é o estnbclcclmcnto do regime de 
seis horas. 

O Sr. llumberto Lucena <MDB - PBl - Permite V. Ex.• um 
aparte? 

O SR. IIENRIQUE SANTILLO <MDB - GOl - Ouço V. Ex.• 

O Sr. Humberto Lucena <MDB - PBl - Eu gostaria de trazer 
também à colação o exemplo da opção dos runctonários do ex
DCT, que toda Casa conhece. 

O SR. HENRIQUE SANTILLO (1\lDB- GOl -Perfeito! 

O Sr. Humberto Lucena <MDB - PBl - O resultado é que 
hoje em dia ainda existem cerca de 30 a 40 mil, que não optaram, 
à disposição do DASP, à espera da célebre redistribuição que 
nunca chega. 

O SR. HENRIQUE SANTILLO !MDB - GO) - Em todas as 
empresas públicas dos Estados da União, toram os servidores obri
gados, submetidos a esse processa que, na verdade, não é opção, 
mas. como bem disse o Senador Marcos Freire, uma opção compul
sória, cuja decisão é apenas do mais forte. Não importa o mnls 
fraco, que é o assalariado, que é o servidor, o humilde servidor. 

O Sr. José Llns <ARENA - CEI - V. Ex.• me permite um 
apnrlc? 

O SR. HENitiQUE SANTILLO (MDB - GOl - Com prazer, 
OUÇO V, E'x.,IL 

O Sr. José Llns <ARENA - CEI - Nobre Senador Henrique 
Santtllo, acredito, piamente, que V. Ex.IL, como nós, estâ. interes
sado em ajudar aos servidores da Caixa Econômicn. A emenda 
que troux~mos no Plenário nada tem de portadora de subterlúr
glo, Seu objetivo é, realmente, ajudar. Os exemplos relativos à 
mudança de regime, que se têm citado aqui, permite esclarecer, 
não se nplJcam ao caso aqui tratado. Por outro lado, a Caixa 
Económica é uma instrumento importante de ajuda tanto no povo 
bra.sUelro, quanto aos seus servidores .. Sei que estes também não 
estão querendo prejudicá-ln. Tenho absoluta certeza disso, 

O SR. HENRIQUE SANTILLO (1\lDB - GOl - Também con
cordo com Isso, eles não têm essa intenção. 

O Sr. José Llns !ARENA - CEI - São gente simples que 
quer ganhar honestamente a sua vida. O que desejam, o que 
pedem é um .padrão de horário compativel com o seu tipo de 
serviço ... 

O Sr. Marco Freire <MDB - PEl - De pleno acordo. 

O Sr. José Uns !ARENA - CEI - Todos estamos de acordo, 
pois a minha Emenda tem por objetivo ajudar. Quando dizem 
que a opção nada traz de novo e que só pode prejudicar, não 
estão, absolutamente, sendo justos. V. EX,IL sabe que, na caso dos 
Correios e Tclégrnfos, ·não houve opção pnra os servidores. o que 
houve foi o. crinçõ.o de umo. empresa que, ela slm, pode escolher, 
por classlflcação, os funcionários dos antigos "Correios e Telégra-
fos" ..• 

O SR. HENRIQUE SANTILLO CMPB GOl - A lei de llvre 
opção. 

O Sr. José Llns (ARENA - CEI - Se V. Ex.• me permite, eu 
conclulrla •. Naquele caso, portanto, a opção rol dada il. empresa. 
A minha emenda no contrário dá a opção no servidor. O objctivo, 
no primeiro caso, rol dar rcntnbllldnde à no.a Empresa crlndn. 
O Poder Público qu1s cscoimar a cntldo.dc nova do excesso de 
servidores sem, entretanto, prejudlcó.-los. No caso de mlnhn Emen
da, no contrúrio, a opção rtcnrln com os servidores. 

O SR. llt:NRIQUE SANTILLO <MDB - GOl - V. Ex.• permito 
urn contra-aparte? 

O Sr. Josó Lins !ARENA- CE) -Com todo o prazer, V. Ex:.n 
jiÍ me concedeu o npnrte. 

O SR. IIENIIIQUE S,\NTII.I,O <MDB -GOi ··- O' CX<!mplo 
nqul cltadoH dOR Correio~ c Tciér,rnros, lia Rede :wcrrovlúrln Ji'c
Uern..l :;lia plenmnente justo:-~, mas, eu dto r~ coloco i·nfnse no 

Pxcmplo da própria Caixa Económica Federal, que nüo foi o ca:.~o 
de opçüo por.empreso., núo! Foi opção por regime de trabalho: 
CLT ou estatutário. Eram cstatutó.rios os funcionários antigos, 
e a. opção !o! pelo regime do. CLT c os que não fizeram a opção 
pnr~ ellSe regime encontram-se dlscrlmlnnctos. Também ncho que 
os exemplos citados pelos Jlustrcs Senadores Marcos Freire c Hum
berto Lucena enquadram-se pcrrcitamentc nos meus exemplos. 

O Sr. Marcos Freire (Ml)B - PEJ - Permite V. Ex.u. Uln 
aparte? 

O Sr. José Lins <ARENA - CEI - Sim, Senador Henrique 
Sn.ntlllo, rnns não na espécie. Eles prejudicam a Interpretação do 
tnt!U objctlvo, valorizando injustamente a sua tese. Além disso, 
n redução da lei, tal como está, também não satisfaz plenamente 
aos servidores porque, simplesmente, transmuda o horário de tra
balho ... 

O Sr. 1\-laroos Freire ( MDB - PE) - Reduz de 8 pnra 6 horns! 

O Sr. José Lln.s <ARENA - CEI - Se V. Ex." Senador Henri
que Sant1llo permitir, vou responder no Senador Marcos Freire. 

O SR. HENRIQUE SANTILLO !MDB- GOl -Peço u V. Ex.•, 
Senador José Llns, que seja rápido, pois ainda tenho algumn.s 
considerações a fazer. 

O Sr. José Uns !ARENA - CEI - Pois não. O projeto de lei 
não satisfaz plenamente porque não se refere nos salários. E18 
porque a emendo. poderá ajudar. De minha parte, dnr.,l todo 
apoio a busca de umn. solução justa. Multo obi1~ndo. 

O Sr. Marcos Freire <MDB - PEl - Se V. Ex.• me permite, 
Senador Henrique Santlllo, acho que o Senador José Uns se equi
voca. Na verdade, cm relação àquelas Instituições, - Correios e 
Telégrafos, Rede Ferroviária c outras, em que temas rr..Jndo tanto 
nesta Cnsa, protestando contra - há opção, pelo menos formal
mente. De fato talvez S. Ex.3 tenha rn.zão: a empresa é que razia 
o. opção, mas !annalmenle cabia-a ao empregado, ao servidor. 
De rato é outra coisa, mas é um dos grandes absurdos contra os 
quais temos nos levantado nesta Casa. 

O SR. HENRIQUE SANTILLO <MDB GOl - Perfeitamente. 
9ueria al?enns dizer que acho que o projeto sntlslaz plenamente 
a asplraçao da classe, tanto é verdade que eles estão aqui se mani
festando e, também, através de telegramas e telex a todos as 
parlamentares. 

O Sr. Marcos Freire <MDB - PE. Fora do mlcrorone.) - Se
nador, chegou-se a falar de vencimentos, c não havlo. par que 
se falar cm vencimentos. . 

O SR. HENRIQUE SANTILLO rMDB - GO) - O projeto 
atende à. llSpíração da classe. 

O sr. Jalson Barreto CMDB - SC) - ~ a concepção mone
tarl.sta do GQverno que eles querem estender. 

O SR. HENRIQUE SANTILLO !MDB - GO) - O proj~to é 
claro, bastante clnro .quanto a isso. 

O Sr. Marcos Freire 1 MDB - PEl - ~ clarisslmo. 

O SR. IIENRIQUE SANTILLO <MDB - GOi - ~ desneces
sária uma lc~lslnçúc estabelecndo a posslbllldade de horas-extras, 
absolutamente desnecessária ... 

O Sr. Marcos Freire <MDB - PEl - Lógico! 

O SR. IIENRIQUE SANTILLO <MDB - GOi - , . , porque 
eles são servldore~ regidos pela CLT e, portanto, se quiserem: e 
se for da canveniencln do. própria estrutura da Cnlxa, farão as 
horas-extras, e, por conseqüência, recebendo-as. 

O Sr. lllaroos Freire <MDB - PEl - v. Ex.• tem toda rnzii.o. 
O SR. HENRIQUE SANTILLO !MDB - GO) - Gostaria de 

dizer o seguinte: entendo também que a Caixa. Económica teve 
tempo su!lclcnte paro. saber que esse projeto já havln. sido apro
vado pela Câmara c que, possivelmente ou qun.sc certamente, se
ria aprovado pelo Senndo. Porque ele atende a nsplrnçüc de uma 
classe de vinte e três mil servidores. 

Oro., a Ca.lxa já dcverla tranqüilamente ter se rcestruturD.do 
para ~o. Mas, como não a fez, segundo depoimento da própria 
Liderança do Oovcrno nesta Casa., então seria válido que, voltan
do à Comlssiio - porque o que nos parece. o que vai ocorrer é 
1sto mesmo, apcsnr de nossos lnslRtcntcs pedidos, conclnmnçü.o 
no Ilustre Senador José I.Jns po.ra que retire n sun emcndn -
mu.s Cf!.l volto.ndo, é bem passivei que se possn cstnbclccer nCLo; 
Comtssocs, c rn.pidnmcntc - porque o prnzo pedido rol de 30 dias 
e nós estamos tendo n lmprcssfi.o de que o projeto ftcartí. doi.~ 
nno11 trumitnndo nesta Cn:;n, porque flcnrá nqul vúrios meses l1G 
Senado e mais um a.no nn Cilmrtro. depois, para ser nprovndo -
cnt.üa que sejll no prazo de 30 dln:;, e que se e.stnlwleçn ü Cnhm 
um prazo de d(1ls ou três nwsc~; ptlra que ela SC' l't!e:;t.ruturt!, poR 
<.lendo n!JsorvPr o novo n~r~lmc dt! jornatla dt! trabalho de ll llo~ 
ra:>. AclH.'I qut• liL•veria raz~_•r, atravl'•li d!·.~;t.a. cJl:;cu:;:;:lo, t•s:;:L :aq~t·::-
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tú.o na Uustre Senador José Llns, se ele de todo nfLO puder ret.!
rnr esta emenda - n:L verdade cu o conelnmo mais uma vez 
lpalmnsl, junto a minha voz a de meus compa.nhf~lro.s, para que 
ele a retire_- mru; que, se de todo nã.o puder fazl!-lo, que a retire 
nns Comis.soes c a substitua por uma emenda que estabeleça um 
prazo à Caixa, para que ela se reestruture administrativamente 
a fim de absorver cst.c novo regime de jornada de trabalho de 
6 hori'Ui. 

Era o que tlnha a dizer, Sr. Presidente. I Multo bem! Palmas. I 
O SR. PRESIDENTE !Alexandre Costal - Continua a dls

cussã.o do projeto c da emenda. 

Com a palavra o nobre Senador Mauro Bencvldes, para dis
cutir a matéria. 

O SR. MAURO BENEVIDES I MDB - CE. Para discutir o 
projeto.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores, tenho acompanhado, 
desde a passada legislatura, a trnmltaçü.o do Projeto Geraldo 
Bulhões no Senado Federal, ainda quando, Sr. Presidente, a pro
posição estava pendente de exame por parte das Comissões de 
Leglslaçií<l Social o de Finanças. Em agosto de 1978. nos dias 10 
c 17 daquele mês, foram aprovados os pareceres dos Senadores 
Ruy Santos, da Comissão de Legl•laçií<J Social, e do Senador 
Franco Montara, da Comissão de Finanças, favorâ.vcls ao aco
lhimento da matéria por parte do Senado Federai. 

Encontrando-se Senadores e Deputa.dos já, àquela época, em 
melo a efervescência eleitoral da campanha de 15 de novembro 
rcallU!i gestões no sentido de que, cm data próxima, ou seja, no 
mês de outubro, quando para cá se deslocariam os representan
tes da povo no Congresso, nós pudéssemos incluir na Ordem do 
Dia dos trabalhos do Senado Federal esta proposição, em torno 
da qual já se haviam manifestado as nossas Comissões Técnicas. 

E mals que Isso, chegamos mesmo a sugerir datas, que seria 
16 ou 17 de outubro, porque no dia 15, o Congresso se reunirlo. 
para a clclçã.o lndircta do Senhor Presidente da República, ense~ 
jande o deslocamento dos representantes do povo para Brasilia e, 
conseqüentemente, abrindo as posslbllldadcs de quorum tanto na 
Câmara quanto no Senado. 

Naquela ocasião, em nome do Líder Paulo Brossard, c após 
haver recebido em meu gabinete, uma comissão de economiárlos 
do Distrito Federal, realizei contatos em nome do MDB, com o 
entã.o Líder da ARENA nesta Casa, o atual Governador Eurico 
Rezendc, para que S. Ex.11 anuísse, cm nome da Maioria, na In
clusão, cm Ordem do Dia, dessa matéria que Interessava a mi
lhares de cconomiárlos brasileiros. 

S. Ex.u. o Senador Eurico Rezcndc, não se encontra neste ple
nário, porQue, no cxcrclclo da funçã.o de Chefe do Executivo de 
seu Estado mas lhe faço justiça nesta hora, porque realizou, a 
nosso pedido, aquelas gestões. E do seu gabinete, cfetuou wna 
llg11ção telefõnlca - dou aqui, Sr. Presidente, a meu testemunho 
para a história, deste projeto, diante de tantos cconomiárlas pre
sentes - o Senador Eurico Rezcnde telefonou para o presidente 
da Caixa. Econômlca Federal, Dr. Ariovisto Rêgo c, no curso da 
conversa - naturalmente só me era passivei ouvir a manf!esta
çií<J do L!der Eurico Rezcnde -, S. Ex.• encontrou dl!lculdades 
por parte da Dlreçõo da Caixa Económica. qu~ segundo_ se pres
sentiu, enfrentava, naquele momento, por razoes que nno cabem 
ser ano.llsadas agora. uma. situação realmente d!!icU. 

O Sr. Marcos Freire IMDB - PEl - Ela, que era úma lns
tltulçõo tão sólida, Senador? 

O SR. MAURO BENEVIDES 11\!DB- CEl -Uma Instituição 
secular! 

O Sr. Jalson Barreto (MDB - SCl - O diagnóstico !ol •'ad
ministração Humberto Barreto". 

O SR. MAURO BENEVIDES IMDB - CEl - Sr. Presidente, 
o então Lidcr Eurico Rczcndc niio conseguiu, naquele instante, a 
cancordô.ncta da Cn.txn. Econômlca Federal paro. o acolhlmento 
desta Importante matéria. 

E S. Ex.•, embora desejoso também de atender às rclvln
cUcaçõcs de tantos cconomló.rlos, reivlndlcações, ~:~em dúvida al~ 
guma, justas e legitlmns. não quls oferecer a chancela da maio
ria, para a tramitação do projeto no Senado Federal. 

Vternm o.s eleições, Sr. Presidente, c novo.mentc o Senado 
Federal voltava a se reunir com quorum para deUbcraçi'w. Novas 
tnvcstidn.s toram fcltn.'i pelos economlárlos residentes em Brnsilla, 
e alguns lideres da classe, dns unidades fcdcr:~.tlvns, se desloca~ 
rnm também pn.rn. cstn cidade, a rtm de nmplin.r c.ssc movimento 
de npolo c de .solldaricdn.de, que pudesse vlnbltlzar a trrunltnçii.o 
do projeto no Scna.do Fedeml. 

Ma.o.;, ln.mcntf~vclmcnte, uma vez muls, nüo .se o!errcln. opor
Lunldnde de discu~.o.;ào da matêrln, por parte do plcnó.rlo no Se~ 
nntlo Federal. E aberta c ln:;talada a nova. lcgl:;lntura que :;e 
Iniciou em primeiro dt· março drstc ano, em duas ocn.o.;lões, o 
Projeto (rPraltlo Bulhüt•:; foi ,•;nbmt~Udo nn l'>mmc dos Sr:>. Sena
dore~ nt::iLL' plt·núrln. 

O Sr. 1\llLrcos Freire rMDB - PEJ - Permite V. Ex.u. um 
aparte? 

O Slt. ~IAUitO IIENEVIDES IMDB - CE) - Pois não. 

O Sr. Marcos Freire rMDB - PEJ - Depois que V. Ex.u. traça 
a hlstôrleo do andamento deste projeto, nesta Cnsa, causa es
pécie que a Bancada arenlsta tenha ontem se escandalizado com 
a afirmativa do nobre Senador Dirceu Cardoso, quando afirmou 
que esse projeto era nosso, pelo menos aqui nesta Casa. V. Ex.u. 
está. comprovando a.s gestões que o MDB tez para que o projeto 
fosse apreciado c das sugestivas procrastlnações que ele sofreu. 
Portanto, este projeto deixou de ser da ARENA, pelo menos nesta 
Casn.. Aliás, ontem, o Llder Jarbas Passarinho declarou, clara
mente, que se o projeto fosse submetido à votação como está, 
seria rejeitado pela Maioria. seria rejeitado pela ARENA. A 
ARENA repudiou o projeto que Inicialmente nasceu nas suas 
águas mas, nn verdade, o MDB como que o endossou, no mo
mento em que o pai renegou o !Ilho. Então, não vejo como a. 
ARENA possa ainda dizer que este projeto é dela, quando ela se 
nega pura c simplesmente a aprová-lo. E isto não é dedução, 
não; sã.o palavras textuais do Líder Jarbas Passarinho, ontem à 
tarde, daquela tribuna: que está. emenda permite o reexame, 
etc. c tal, porque apreciado como está, rcjelta.rla o projeto. Por· 
tanto o que hil. ctC lamentar é exatamcnte essa posição da ARENA, 
e isso depois de longos anos de tra.mlta.ção no Congresso Nacio
nal. Admito até que o Senador José Llns possa não ter a idéia 
de procrastlnação, possa estar imbuido das melhores intenções, 
mas jil. se disse que de intenções não é o ceu que está cheio ... De 
forma que acredito que ele pudesse apresentar um projeto à 
parte, redisclpllnando a matéria, mas sem impedir o fecho tão 
aguardado do presente projeto. Multo obrigado. 

O SR. ~IAURO BENEVIDES IMDB - CE) - Multo grato a 
v. Ex.u., nobre Senador Marcos Freire, par mais esta brllhante 
intervenç:i.o, na tarde d!:! hoje, cm defesa de uma postulação 
que reconhecemos 1nd1scutlvelmcnte legítima c justa, 

Mas, Sr. Presidente, dlzla cu que, instn.lada esta Legislatura, 
nas duas oportunidades em que o projeto !ol submctldo a exame 
do Plcnil.rio, em cantata com os eminentes Lidere~ Jarbas Passa
rinho e Moacyr Do.lla, comunlco.mos a S. Ex,~~.a que iríamos nos 
manifestar contra o seu adiamento, porque entendíamos que de
pol.'i de examinado por todas as Comissões do Congresso Nacio
nal, e não mais subsistindo aquelas causas que dctermlnH-ram a 
rcaçô.o do comando da Caixa Econõmi.ca Federal, aqui em Brasília, 
entendia que era chegada n. oportunidade de se acolher o Projeto 
Geraldo Bulhões. 

Estou absolutamente certo de que os nobres Líderes realiza~ 
ram o seu trabalho, mantiveram os contatos com o Presidente 
da Caixa Econômica Federal, com as Líderes da I<~ederação dos 
Economlárlos para que, :realmente, fossem oferecidas aquelas 
condições a par de que o Senado pudesse. de !ato, tornar reali
dade uma aspiração que se vem arrastando por 4 longos anos. E 
neste momento, depois de dois adiamentos, uma vez mais nos 
defrontamos por um recurso de natureza regimental, com essa 
alternativa que longe está de benetlciar os funcionários da Caixa; 
pelo contrario. mais vai distanciá-los desta reivindicação pela 
qual vêm envldando estorços hâ tanto tempo, 

O Sr. Moacyr Dalia (ARENA - ESl - Permite um aparte. 
nobre senador Mauro Benevides? 

O SR. MAURO BENEVIDES 11\!DB - CEl - Com 1menso 
prazer, nobre Senador Moacyr Dalla, a quem acabo de fazer jus
tlçn., reconhecendo o seu empenho no sentido do acolhimento da 
matéria. 

O Sr. Moacyr Dalla li\RENi\ - ESl - Senador Mauro Bene
vidcs V. Ex."' é por todos os títulos merecedor do nosso respeito, 
porqUe, com a fidalguia da suo. personalidade, traz à Ca..":la a ex
pressão da verdade. E se retornn ao que se passou no Senado, 
nno passado, quando V. Ex."' procurou o Líder Eurico Rezende, 
antes das eleições - veja bem. V. Ex.• - c aquele Lldcr manti
nha contntos com autoridades malares e não tinha condições de 
ensejar a votação da matéria. Após as eleições, V. Ex.n. voltou ao 
Gabinete do Líder, segundo declarações de V. Ex.'~, c efetivo.mcnte 
a ARENA nfi.o Unha ainda condições, não Unha o sinal verde ..• 

u Sr. l\larcos Freire I MDB - PE) - V. Ex." disse-o multo 
bem. 

O Sr. Moncyr Dalla (ARENA - ESl - ... para votar o pro
Jeto. Quando v. Ex.11 !uz o seu raciocínio, é de se ressaltar que 
a posiçiio do nosso Partido é lcgítlmn c altamente patriótica, por~ 
Que se quiséssemos trazer para a ARENA, naquela oportunidade, 
untes dns eleições, n slmpntla dos funcionários da Vnle do :Rlo 
Doce, scrln, nnqucln oportunidade, dado slnnl verde, para q~e 
puctés.'iemos consr1~u!r mal~ vot,os l' trazer maior rcpresentaçlLO 
p:1rn o Sennclo. Mn.'i o problcmn. é um problema stirlo; é um pro
hlt•mn qne crctlvament.e merpcr ('St.udo c V. Rx.u f:\lou multo bem. 

Na prlnwim Vt'Z em qut• falamo~ a rt''iP~ito do projr·to que 
t'.'it,ava L'lll pauta. t'\1 di.';:;(' :t V. Ex.u qt11! l'~ila\'anw:; fazl.'ndo um 
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estudo. E devo declarar a V. Ex.n, cm favor dos mais sincero:; 
propósitos, que !ui pcssoalment.c ao Sr. Ministro da Fazenda tra
tar do assunto, c dentro desse con.:;cnso que a ARENA está ten
do com a emenda do eminente Senador José Lins haveremos de 
chc~n.r a. uma solução dcflnlttvn, a umn .~olução que vú cfctlvn
mentc atender às reivindicações dos funcionários dn Caixa Eco
nómica, Fui procurado por um colc!f.l de lnfáncla, alto funcio
nário dll Caixa Econômlca, jovem que nn.sccu na minha cidade, 
c qtlc mt~ mandou um ctosslt! fazendo uma cxposlçflo desse pro
jeto: disse a S. s.u --c ele está presente. aqui - que hti. a mcllior 
boa. vontade do Governo, n melhor boa vontade da ARENA em 
aprovar o projeto. E cu quero, em testemunho da verdade, dizer 
que V. E:x.n relata com multa honestidade o que tem :w passado 
com relação n este projeto. Muito obrigado. 

O SR. MAUI\0 RENEVIDES IMDB - CEI - Perfeitamente, 
nobre Senador Moacyr Dalla. 

Não seria de outra forma que nós, Senadores da República, 
quer pertençamos a Aliança Renovadora No.clonal ou ao Movi
mento· Democrático Brasileiro, nos poslcionariamos ao examinar 
as rnn.t.Crlas, peJo que elas têm de justo e pelo que elns represen
tam para a comunidade, nunca atrelando Interesses subalter
nos nn concesão de benefícios àqueles de quem somos mandatá
rios, 

Tanto isso é verdade que, antes das eleições e depois _delru;, 
contlnua.rnos com o nosso empenho, com a nossa disposlçao de 
luta e com o nosso propósito de ver tomada realldade uma n.'i
:Piraçã.o, sem dúvida alguma, justa que se originou na Câmara 
<ios Deputados e que no Senado Federal, depois da mo.nifestação 
de suas comissões técnicas, recebe desde ontem slgnlflcattva.s de
monstrações de apoio por parte do:.; eminentes Senadores que In
tegram esta Casa Leglslatlvn. 

O Sr. Ag-enor l\faría !MDB - RNJ - Permite V. Ex.n um 
.a.partc? 

O SR, MAURO RENEVIDES IMDB - CEI -Com prazer, no
bre Senador Agenor Maria. 

O Sr, Agenor l\taria IMDB -- RN> - Nobre Senador Mauro 
.Bencvldes, o projeto teve a suo. tramlto.çiio normal cm todas as 
comissões por onde passou, porque não trato. espcciflcamr.ntc de 
matéria. tlnanceiro.. Se assim o fosse, é lógico que este projeto 
niio teria sido aprovado, porque o Parlamentar brasllclro, infeliz
mente, não pode legislar matéria financeira. A legislação do pro
jeto' encontrou ressonância cm todas ns comissões, porque trata 
apenas do problema de carga hor:irla. Foi aprovado na Câmara 
Federal, c seria, naturalmente, aprovado no Senado se o. ARENA 
nii.o estivesse aqui para atender tão-somente à vontade do Go
verno. Esta é a grande verdade: a ARENA está aqui para votar 
em quem o Governo quer: e o Governo não quer que seja votada 
essa matéria. l!: preciso que se diga isso. Intellzmcntc, o parlamen
tar braslleiro está subordinado o. um Poder Executivo que usa a 
força acima de tudo. Não vivemos, neste País, a força do direito; 
vivemos neste País, Infelizmente, o direito da força, que tudo pode. 
Esta é a grande realidade, para ver~,;onha. do Parlamento. Muito 
obrigado a V, Ex.•. 

O Sll. MAURO Bt."'NEVIDES (MDB - CF.l - Multo obrigado 
n V. Ex,8 , nobre Seno.dor Agenor Maria, que com esse seu aparte 
conclama lndtretnmcnte os 1ntegrnnícs da Allant;a Renovadora 
Na.clono.I n. uma posição que s1~~11!quc, sobretudo, a defeso. dus 
nossas prerrogativas c, conscqücntf.·mfmte, a votn:;:io de proposi
çõ-es com a que agora. se dizcuH:, cto Interesse de 21 m!l econo
mlnrlos brasllelros. 

O Sr. Jalson BarretA> tMDB . SCl 
npnrte? 

Penntt.c V. Ex.u. um 

O Sr. Itamar Fr.-.nco IMDB -- MGJ Pcrmltt; "· Ex." um 
npnrte? 

O SR. MAURO BENEVIDES !MDB - L"El - Concedo o aparte 
ao nobre Senador Jalson Barreto, t! cm seguida ao nobre Senador 
Itamar Franco. 

O Sr. Jalson Rarrc1<1 !MDB - SCl - O apelo de V. Ex." não 
!.em scnUdo depois da. exposlçfi.o que tez. o nobre Senador Moo.cyr 
Dalla.. E: um ca.so tiplco de sadomnsaqulsma. A ARENA faz sofrer 
o povo brasileiro, c o Governo faz sofrer a ARENA, obrlgundo-a a 
ndotar um comportamento desse, que dccldidnmcnte, nós reconhe
cemos, é de sncrlficlo parque impopular e, dccldldnmcntc nüo 
clcltorelro. 

O Sr. 1\toacyr Oalla IARENA - FS) - Permite V. Ex.11 um 
npnrtc, nobre Senador Mnuro Bencvldc.s? 

O Slt. MAUI\0 III;;NEVIllES tMDB - CEJ - At~rndcço u Vossa 
E:x1:elêncin, nobre Senador Jalson Barreto. Concederei o aparte 
ao nobre Senador Itamar Franco, c posteriormente ouvirei o nobre 
Senador Moo.cyr Dnlla. 

O Sr. Itamar Franco IMDB- MOI -Senador Mauro Bcne~ 
vide:>, :>ú posso upartcar porque jó. usei da palavra ontem, c o H.!t

gimcnto nüo me permite que a use novamente hoje. Mu.s, quando 
ouvi a cxprcssào do nobre Senador Moo.cyr Dalln sobre sinal ver~ 
de, com essa boa Intenção do. ARENA de nprovnr os projcto.s, Se
nador Mauro Bcnevide.s, eu me recordei do meu projeto que cx
tin~uin a denúncia vazia. O projeto foi enviado à Cõ.mnra dos 
Deputados, cm dezembro de 1076. Veja V, Ex.11 a data: dezembro 
de 1076. Todo mundo era favorüvel à. extinção da denúncia vazia, 
ramo todo mundo hoje ê favoró.vcl a este projeto que cstamm; 
discutindo aqui. 

O Sr. :\!.arcos Fr~ire !MDB - PEl - Imagine se fossem con
tra; a favor já é desse jeito! 

O Sr. Jt;;unar Franco IMDB- MGJ -Em Hl76, todo mundo 
cro. favor:ivcl à extinção da denúncia vazia. mas só quando velo 
o sinal verde do Executivo, este ano, 1070, é qu~ se conseguiu ex
tinguir o. denúncia vazia. Só tenho medo de que ()sse sinal verde, 
de que fala o Sr. Senador Moacyr Do.lla, demore tanto quanto de
morou o meu projeto de extinção do. denúncia vazia. 

O Sr. Marcos Freire IMDB- PE) -Já ultrapassou, nobre Se
nador. 

O Slt. MAUI\0 RENEVIDES 1 MDB - CEl - Nobre Senador 
Itamar Franco, o patrocinJo desta causa que empolgou milhões 
de brasileiros C de V, Ex.11 ; a Casa o reconhece c o. opinião pú
blica brasileira também. 

Ouço o nobre Senador Moacyr Dalla. 

O Sr. Moacyr Dalla tARENÁ - ESl - Nobre Senador, hoje 
mantive cantata com o Líder Paulo Brossard c o Lidcr Jarbas 
Passarinho, Estão atendendo; V. Ex.u ouviu a Mesa. Foi lido um 
requerimento do nobre Senador, Lidcr do seu Partido, o eminente 
Sr. Senador Paulo Brossard, retirando o pedido de urgência para 
o projeto. Estamos atendendo exclusiva c unicamente o. um pe
dido que foi feito pelo Presidente do. Confederação dos Funcioná
rios da Caixa Económico., para que se aperfeiçoe o projeto c eles 
darão subsidias. Ê preciso que se esclareça c um outro senador 
fará. a exposição na hora oportuna, Não há, cfetlvamcnte, mal cm 
s~ proc:rastlnar - se é este o termo usado pdo partido do. Oposi
çao -, em se ntra.snr por 30 dias paro. se aperfeiçoar o pl".ojcto. 
Não vejo m~l nisto, E deva esclarecer, Ex.11 , que tive a. honra 
junto com o Sr. Deputado Jalson Barreto - o que não é vanta
gem pura ele -. com o Sr. Deputado Henrique Santlllo, Deputado 
Lomanto .Túntor e com v:irtos outros Deputadas, de votar a favor 
deste projeto no. C_ümaro. dos Deputados. Não C agora, com todos 
os pareceres favoro.vcls, que votariarnos contra. Vamos esperar n 
oportunidade. 

O Sr. Marcos Freire (MDB- PE)- Então, vamos votar. Vossa 
Excelência permite um aparte, nobre Senador Mauro Bcnevidcs? 

O Slt. MAURO BENEVIDES tMDB - CE) - ,;; exntamcnte 
isso, nobre Senador Moacyr Do.llo., que nos surpreende, preocupa
nos parque se, em março, quando a proposição aqui entrou pela. 
primeiro. vez para discussão e votação e concedeu-se outra mani
festação do MDB- a adiamento -, esperava-se que, no Interreg
no cm que medclou o primeiro adiamento, para o segundo, aguar
dava~se que realmente, fosse realizado. essa gestão que vlablllzasse, 
para o. Aliança Renovadora Nacional, o projeto que neste momen
to se discute. Mas velo o segundo adiamento, novas gestões foram 
feitas e, lamentavelmente, ainda agora, numa. verdadeira. sinfo
nia inacabada, alonga-se a tramitação deste projeto para o qual 
convergem as vistas atcnto.s de 21 mil cconomió.rlos brn.sllclros. 

_ Interessa-nos, a nós do MDB, tornar-se rco.Udndc essa. propo
slçao c que o eminente Sr. Senador José Llns, atendendo a esses 
apelos de todos os seus companheiros de Senado Federal, retire n 
malf~dada. emcndn. permitindo que, sem ela, a .proposição Gera.Ido 
Bulhocs seja discutido. c votada agora, c possa realmente se trans
formar cm Iei. 

Acredito que MDB c ARENA, conjugarão esforças c unlr-sc-üo 
para reclamar energicamente da Sr. Presidente dn Caixa Econõ
mlcn - depois da manifestação soberana da Congresso Naclo
no.l -, que nüo Interceda junto no Senhor Presidente da República 
para levá-lo a exercitar a prerrogativa do Veto. E, con~eqücnte
mcnte, possn~~c, rcalmcn_tc, ver esse diploma. legal vigorando, 
com a consequente rcduçuo da carga horário., a que são obriga
dos os vinte c um mll economló.rlos brastlciros. 

Sr. Presidente, era o que dcsejnvn dizer por meu intermédio a 
Movimento Democri\tleo Brasileiro, tMulto bem! Pnlmas.l 

O Slt. J·ru~IDI!."NTE I Alexandre CostnJ -Tem a pnlnvrn para 
discutir a matéria o nobm Senador Humberto Luccnn. 

O Slt, IIU~IHmtTO LUCENA tMDB- PBI. Para discutir pro
jeto, sem revl:ma do orndor.l - Sr. Presidente c Senhores Se· 
nndorcs: 

Dei vários npllrtc::~ ao/i colc~as que aqui liC manifet;taram dl::~
cursando :;obw a mntérin, apoiando a aprovnçüo deste projeto, Po-
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rl•m, diante dos apelos recebido;: do meu Estado --- a Parai!J:J -
11~0 flC!dPrla ddxar tambCm d1~ t'nlilldr:u-me cnt.rt: u.'; oradores qu~ 
eompan.!ct·m, m•:;te nlomento, para dar maior enta.\c a minha 
~;ullclarif!dndt• a rsta causa, pur demais Jll.'>ta c cuja solurüo vem 
s1~ arru.stanclo atmvLo:-~ do:. lt•mpm;, sofrendo uma procra.~tlnaçüo 
lnju:-;tlflcnda, eonlormc ~e depn:r.nrlt• das palavms que IÜl pouco 
proferiu o nobre Sr. Sl'nadur Mauro Bencvldcs, ao fazer u histó
rico dn sua tramlt:tçãn no Congresso Naclonnl. 

Não vejo o porquê dt~ tnntn celeuma contra esta proposlçfto, 
cujn autoria é~- como jâ foi aqui \.antas vc?.es sn.Hentn.do- de um 
Cfl!lncntc parlamentar da ARF.NA, o Sr. Deputado Geraldo Bu· 
lhoes, o qual, embora de at.uação conhccldn.mcnte Independente, 
homem lntcl{rndo hoje no movimento dissidente das hostes nd
vr;rsórias r!, um dos parlamentares mais brllhanl.r!S que atuam nu 
Camara dos Dcputndos. O que pn!tende S. Ex.n? Pura e simples
mente. aplicnr _ao pessoal da Caixa Econômlea Federal, no que 
tange a durar;ao da jornada de trabalho do seu pessoal, as mes
mas normas legais vigentes cm relação nos bancários, Isto C, nos 
cmpre~ado.':i de todas as demali'i !nstltulçõcs financeiras do Pais. 

~ão foi, Sr. Presidente, sem uportunldadc, no âmbito das Co· 
misso~s. se salientou que a Caixa Económica Federal é uma lns· 
titu.lçao flnancelm, c como tal considerada pelo diploma legal cs
pcctflco, a Lei n.o 4 .505, de 31·12-fi·J. que ''dispõe sobre a politlcn 
r. as lnstltui~!Õcs monetárias, bancri.rlns e credlticins cria o Con· 
selho Mont-tri.rlo Nacional. r· determina outras providências". 

Porque, na verdade, Sr. Presidente, o que cxi~Le no momento, 
quanto a essa questão do horUrlo, é uma discriminação odlo!ia en
tre aqueles que labutam no S('lo dos bancos e demni.s instituições fi
nanceiras, públicas e privadas e aqueles que trabalham na cãJxa 
Econõmlcn. Federal. 

Então, Sr. Presidente, o que se alega é que se precisa com· 
patlblliznr os lntcres.scs da Caixa EconUmlca com os dos seus 
empregados. Mas, a bem da verdade, o que nós todos snbcmns é 
que a Caixa Económica Federal é urna instltuiçii.o que ·,rem apre
sentando altos indiccs de lucrntlvldade. A não ser h:i. pouco tem
pu, quando de uma ~estão que não deixou saudades, c que, pelo 
contrúrlo, foi bastante malsinada pela Imprensa, o que se sabe, 
o que se conhl.!cc, é que a Caixa Económica Fcd1~rnl tem obtldo os 
melhores resultados flnancelros, como um dos principais respon· 
~avcis pela apllcac;-ão du::; recttrso:-; elos trabalhadores, oriundos do 
F'undo de Garantia do Tempo rle Serviço, do PIS-PASEP e -- por 
que não diwr? -- da Lotr!rla Esportiva, pois é tarn\J6m a Caixa 
Económica F'r·dcral quem ~erc CJS rr.eur:;;o-; da Loteria F.sportlva. 
r!Pcorentcs da poupança popular. 

Por eon~f'~·.uintt'. nào creio que a Cab:a F.eonómlea F'('dt·ral 
l.l·nha, a esta altura, qualquer pmblemu de ordem financt~lra a ser 
r~~soh·Jdo, diante elo projeto aprt~sent.ado pelo nobre Deputado Gc· 
r:ddo Bnlhôes. Mns, apesar rllsto, como bem acPntuaram os orado
n•s que mt• antr>eerh·ram. temo.'), a duras pen:1s, nós do ~1ovimt•nlo 
Democr:'ltico Brasileiro, Jutadn nesta Casa do Congres:,o Nac10n::tl 
l•''ra que esta matéria seja, de uma vc~ por toda.o..,, aprovada. Dois 
adiamentos foram solicitados, contra o nos.c;o ponto de vista, sob u 
alc~nr:;ào cie que se prceh;:wa dt> tempo para resolver o problema. 
Sr!s~cnta dias se pas~mmm e até hoje o assunto c:ontlnua no mesmo. 

Jit. se vê, portanto, que há algum propósito lnconfessúvci no 
cncamlnhamcnto dest<t matCria. O que se quer, realme1~tc. C ganhar 
tempo, mas ganhar tempCJ contra o projeto de lei do Deputado Ge
raldo Bulhões. Tanto assim que, alncla n~ora, o nobrt> Senador José 
I.lns, que me merece o malar apre~;"O, a malar conslderaçúo, apre
stmta urna emenda, reputada pelo próprio Lider da Maioria na· 
queln tribuna. na tarde de ontem, como mero.mcntc protelatórin. 
Alc~ou o Senndor Jarbas Passarinho, lendo, inclusive, uma pu· 
bllcar,ão Interna da Caixa Económicn, que outras alternativas 
poderiam .ser e.c;tuda.das para que o assunto fos~c resolvido. 

Mas, Sr. Presidente, nüo hil. outras opções, a não ser esta, o 
Projeto Geraldo Bulhões, que e a que Indica o caminho certo, 
lnqucstlonri.vel, l.st.o ó, apllcaçiio à Caixa EconõmlctL Federal do 
c!1sposto no.s n.rts. 2:.!4 e 220 do Decreto-lei n.0 5 .452, dr• 1.0 de mn.lo 
de HN3 - Consolldn.ção das Leis do Trabalho. 

O Sr. Dirceu Cardoso IMDB- ESl Permite V. Ex.n um aparte? 

O SR. IIIJ~IUERTO LUCEN,\ IMDB - PBI - Com multo 
prazer. 

O Sr. Dirceu Cnrdosu 1 MDB - ESl - Nobre Senador Hum· 
berto Lucena, quero me servir do discurso de V. Ex.n pnrn fazer o 
último apelo no nobre Senador Jose Llns, Nn campanha da Rcnçüo 
Rcpuhllcnna. de N1lo Pcçanha, !n.lnndo ao povo do Ccn.rú, em l~or· 
tnlcza, aquclt' f'X-presidente ela República assim .se rertrlu: "Se 
Deus tives~P !elt.n o Brnsll dP tormn humnnn, Ele teria colocado o 
:->PU cornr;ilo no Ct!arti.", 1 Palmas. l Entüo, C o apelo final QtlP dirijo 
no nobl'l' Senador José Llns. l"inal, Sr. Presidente, porque, aqui 
nn Cf\sa, h:i tantos nno.'l, t1•nllo viRt.o que com estas enwndas qw· 
u AnENA apl'l\"il'lllll, o pmw ciP 30 rllas, üs VL'Zl'.S, se torna ele :JO 
nw:-;1•s. Pnnpw, no ano JliLS..')ado, quando ela aprt>elnr;úo do Jll'ojetu 
r!w: hkdu!~O.'>, aqut'll' 1:1'11po IHIIll!llln Vt'lo pam aqui I' t'lll:llt•\1 n 

C:L'l:t wntos dia!;, espt·randu que o Senado o vota.";;;e. :\ AnE:>I:\, 
:amb1:m. naquela oeasiãu, com um estalu na cabr:r;a, ;qlff:sentou 
uma emendu t! ineluiu os. biom6dicos r! CJs farmact:utieus r~ até 
hoje, clol.'i anos dPpols, o proj!!lo não foi votado. I!: o apelo que 
faria entúo ao nobre Senador José Lln::i, deste Ceará r.lwlo dl· 
tr!rnura, chc!iO de humanldadr~. sofrido c penado: rr.tlrc .'lua emen· 
ela. Porque, nobre Senador, eu sou como o poeta e para esta 
classe de Ilustres brasileiros que trabalham na Cal:-.::1 Económica, 
as glórias e as vitórias :>fw como o amor, quando vem tarde jã 
vr~m frio. r Palmas. l 

O Slt. IIUi\Illl~ltTO I.UCES,\ rMDB - PBl Agrade~;"o a con
tribuição de V. Ex.n 

O Sr. José Lins 1 ARENA - CE! - Permite V. Ex.11 um aparte? 

O Slt. HmiiiERTO LUCENA IMDB - PBI - Ouço o nobre 
Senador José Llns, cm resposta ao apelo que lhe foi formulado 

O Sr. José Lins r ARENA- CEl -Nobre Scnndor Dirceu Car
doso, V. Ex.1l é talvez o membro desta Casa de malar coração, c 
não diria de d!~nldadc para não ferir n modéstia dos seus pares; 
P cu, pai de familln, pai de 8 filhos, servidor público, acostumado 
:J. lutar no meu trabalho pela mlnhn vida e pela vida de meus !l
lhos e de meu povo, aqui estou pagando o ónus de um novo esforço 
que estou fazendo em beneficio dos meus colegas servidores, espe
cificamente dos servidores da Caixa Económica Federal. V. Ex.n~ 
já tiraram o seu proveito, estão tirando agora, eu tirarei o meu 
depois. V. Ex.1u; estão sendo julgados pelos servidores da Caixa 
Económica, cu serei julgado daqui n alguns dias. O MDB te~ ra
zão, C o momento propício, cu admito, mas nobre Senador Dirceu 
Cardoso, pela minha fé eu não posso retirar esta emenda, porque 
cu tenho a convicção de que necessito ajudar no servidor da. Caixa. 
Económica Federal. Não posso abandonar essa posição, porque eles 
precisam dela, c se V. EX,ft~> estão sendo julgados hoje, amanhã 
cu serei julgado. Multo obrigado a V. Ex. 11 

O Slt. IIUMIIEJtTO J,UCENA 1 MDB - PBI - O Movimento 
Dcmocr:i.tlco Brasileiro, Senador José LJn,j, quando se p:~slclonn 
nessa matéria Inclusive dnndo o maior realc•' nos debates em torno 
do projeto, C porque tem compromissos malares com a grandt' 
massa trabalhadora brasileira. E nós, por Isso mesmo, estamos. 
<tQui, nesta tribuna, procurando salientar, cada vez mais, a Jll.'>
tiça dessa proposiçào. 

Sr. Presidente. quero terminar estas paln.vras lendo um trecho 
na JUstlfica.tlva do Deputado Geraldo Bulhões. S. Ex.n dP~~aca: 

"Objl'tiva o 11re:>en te projeto estabelecer a duração da JOr
nada de trabalho do pessoal da Caixa Economica Federal 
com o mesmo número de horas dú. jornada dos crnpre~ados 
em Bancos c casas b:mcúrias, prcvl:;tn na Consollàacrw 
das Leis do Trabalho, em seus arti~os :!24 e ::!::!!3. 

o Jll'Ssoal da Caixa Económlca. Federal dcsempcnh3: as mPs
mas funcões -- c. em al~uns casos, outras, de m:1.10r com
plexldadP. - dos empregados das demab imt.ltu_ições in
te~-:"rnntes do ;;;is tema financeiro nacional. Estes tem .a .'i~a 
jornada de trabalho disciplinada pela CLT. Por QU~' nao 
di.<;pcnsar o m~smo trntarnento nos scn·idot·e~ da CEF rt'
latlvamentc it duração da jornada de trabalho, ninda mais 
se considerarmos que o .seu re~ime juridlco é o da CLT. 
A nossa proposição e no ~entldo de reparãr a lnjustlç:l 
que vem sendo feita a milhares de servidores que desel!lPC
nham suas atlvldadcs, eficientemente, cm prol do cxlto 
da sua lnstltul~;"ào que, hoje, mais do que nunca, des
fruta do melhor c~ncclto na vida cconômica c· financeira. 
de> nosso Pnis." 

Concedo o aparte no Senador Evandro Carreira. 

o Sr. Ev:mdro Carreira 1MDB - AMI - Quero aproveitar 
a oportunidade do seu pronunciamento, para fa_?-er um protesto 
contrn este rnciocinlo ln!nnttl de se jogar n Oposl~ao contra o povo, 
nchnndo qur. a Oposição se locupleta de platéia, quando defende 
Interesses populares. Sendo assim, Sr. ~residente do Senado, era 
melhor que se fechasse esta Casa, que nao se desse aces..'io ao povo 
para nf1o saber o que se está pn..~'i:tndo aqui. Lc;so r~presc~tarln. uma 
capitis dlmlnutio para nós, Entflo nós nfto poderemos Jnmnls de
fender o JlOVO qunndo ele comparece n esta Casa. Flcarinmos di· 
nnlt• desta ameaça de que estamos nos locupletando, de que es
tamos nos aproveitando do povo. Isto ê uma acusar;üo que rechaço 
como l~nomlniosn c pusllt'inimc. 

O Slt. IIU~JJUmTO J,UCENA IMDB - PB1 - Multo ~rato 
pela lntervcnçflo de V. Ex.u, nobre Senador Evandro Carreira. 

Por último, deixo o meu apelo à Lldernn,a da Maioria, 111\ 
pessoa do nobre Senndor Jtubas Passarinho, para que S. Ex.n, vin
do ao nos:;o encontro, ns.'ilne juntamente com o nobre Lidcr dtl 
tHnorla, Sen:ulor Paulo Bro.'isard, na próxima sc~unda-felm, um 
requer!menlu de un;óncla pura n votn~·üo de:>tP Jll'Ojl'\.o, pois, as
sim, tPrinmos tt•mpo de exrtminnr o a.ssnnto 'ln emencla du Sena
dor .Jusl• Lius no :;p!u da.'i Comis.sUt•.-;, mas a matcrla Sl·rla vot.ad:t 
deni.I'O de poucos dias. Creio, flUI' serln o periudo IH'et•.ssúrlo pam 
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QUI! n Lldcl·nnça do Governo, nesta Casa, pude~se manter os en
tendimentos nnais com n Caixa Econõmlcn Federnl, se ror o 
cnso, mas contanto que se nflo prejudiquem as justas rcivlndlca
ções dos cconomlfl.rios. 

Era, Sr. Prc.$ldcnte, o que cu tinha que dizer. !Multo bem! 
Palmas.} 

O SR. PltESJDENT!: IAiexandrc Costa) - Com a palavra o 
nobre Senador Aloysio Chaves, para continuar a discussão. 

O SR. ALOYSIO CHAVES PRONUNCIA DISCURSO 
QUE, ENTREGUE A REVISAO DO ORADOR, SERA PU
BLICADO POSTERIORMENTE. 

O Slt. PRESIDENTE I Alexandre Costa I - Ainda estão em 
discussão o projeto c a emenda. fPnusa.) 

Não havendo mais oradores, declaro encerrada a discussão. 
Encerrada esta, a matéria Irá ll Comissão de constituição c Jus
tiça "para exnmc do projeto c da emenda c às demais comissões 
competentes para o exame da emenda. 

O sn.. l1RESIDENTE (Alexandre Costal - Item 2: 
Discussão, cm turno único, da redação final fofcreclda 
pela Comissão de Redação cm seu Parecer n.o 156, de 1079, 
do Projeto de Lei da Camura n.0 50, de 1977 ln." 2.621/76, 
na Casa de origem), q,ue acrescenta pará~rafo ao urt. 4." da 
Lei n.o 1.060, de 5 de fevereiro de 1950, que estabelece 
normas para a COncessão de AsslstCncio. Judiciária aos 
necessitados. 

Em discussão a redação final. <Pausa.) 
Não havendo quem queiru usar da palavra. declaro-u encer

rada. 
Encerrada a discu:;são, é a redaçiío final dada como aprovada, 

no::1 termos do art. 350 do Regimento Interno. 
A matéria vai ll sanção. 

t a seguinte a rcdação final aprovada 

Redação final do Projeto de Lei da Câmara n.o .50, de 
1977 (n.0 2.621, de 1976, na Casa de orig-em), que acres
centa parágrafo ao art. 4.11 da Lei n.0 1.060, de 5 de feve
reiro de 1950, que estabelece normas para .a concessão de 
assistência judiciária aos necessitados, 

Q Congresso Nacional decreta: 
\1\rt. 1.0 O art. 4.0 da Lel n.0 1.060, de 5 de fevereiro de 1950, 

passa a vigorar acrescido do seguinte parágrafo: 

"Art. 4.o ............................................... . 
1 3.0 a apresentação dn Carteira de Trabalho e Previ
dência Social, devidamente legalizada, ande o Juiz vcrl!l
cnrá a necessidade da parte, substituirá os atestados exi
gidos nos §§ 1.0 e 2.0 deste artigo." 

Art. 2.0 Esta Lel entra cm vigor na data da sua publlcnçào. 

Art. 3.0 Revogam-se as disposições cm contrário. 
O SR. PRESIDENTE UUexandre Costal - Item 3: 

Discussão, cm turno único, da rcdação final <oferecida 
pela Comissão de Redução cm seu Parecer n.o 157, de 1979), 
do Projeto de Decreto Legislativo n.• 6, de 1978 <n.0 121/78, 
no. Câmara dos Deputados), que aprova os textos dos Pro
tocolos Adicionais n.06 1, 2, 3 c 4, que modificam a con
venção para unificação de certas regras relativas ao trans
porte aéreo internacional, concluída cm Varsóvia a 12 de 
outubro de lü29, e emendada pelo Protocolo celebrado na 
Haia, cm 28 de setembro de 1955, com ns reservas cons
tantes do artigo X do Protocolo n.O 2, do artigo XI, pa
ró.grnro 1, alinen b, do Protocolo n.o 3, c do artigo Y..xJ, 
parágrafo 1, nllnca ar do Protocolo n.0 4, 

Em dtscussiio a rednçúo final. (Pausa.) 
Nüo havendo quem quclrn. dlscutl~la, dncln.ro-u. encerrada. 
Encerrada n dlscussão, a rednçüo final é consldcrndn. deflnltl-

vnmcnte adotada, nos termos do art. 359 do Rcglmcnto Interno. 
O projeto vai il promulgação. 

t a scoutntc a rcdaçào final aprovada 

Redac;oia.o final do ]•rojeto de Decreto .Lcgh:iln.tivo n,11 ti, 
de 19'18 (n,11 121, de 1978, IUI. Câmn.r-.1 dos Deputados), 

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, nos termos do 
art. 44, lncJ.'io I du ConstltuJçii.o, c cu, PrcsldcnU> 
do Senado Federal, promulgo o seguinte 

DECRETO LEO!SLATIVO N." , DE 1070 

Aprovn. ON textos dos l'rotoei)IO!i Adlelomlls n.'~~ 1, 2. 
3 c <1, ctne modlfh~ílm a Convençíio pnm Unlflma~·il.C~ de~ 

Certa~ Iter,r.t~ ltt•lativa~ ao 'l'ransJ)f)rtl" .Aéreo Jntcma.dn
na.l, c~uncJuida ~~m V:trsóvia ;L 12 dt~ outuhro clt: lH:!U, ~~ 
emcnd:ul:t 1wlo l'rutucolu celcbr:ulu na llala em 28 ele 
sch~mhro de l!t!i5, c~um ;L:o~ re~ervas consbntc~ do n.rtiga X 
do l'rot.oculn n." :!, tlu artigo XI, parágrafo J, alinca. b, 
do l'rntocolu n.11 3 c do artiJ:o X.Xf, par:l.n-raro I, alínea 
a, do l~ttocolo n,11 •1. 

Q Congrüsso Nacional decreta: 
Art. 1.0 Ficam aprovnclos os textos do.s Protocolos Adicio

nais n.ou 1, 2, 3 c 4, que modJ!icam a Convenção para UnWcac;ú.o 
de Certas Regras Rcl~ttlvas ao Transporte Aéreo IntemncLona1, 
concluida cm Vn.rsóvln a 12 de outubro de w:.m, c cmtmdada pelo 
Protocolo cclcbrndo nm Haia. cm 28 de setembro de 1055, com M 
reservas constantl!s do artigo X do Protocolo n.n 2, do nrtlco XI, 
parágrafo 1, alínea h do Protocolo n.O 3 e do artigo XXI, parágra
fo 1, alínea a, do Protocolo n.O 4. 

Art. 2.0 Este Decreto Lc~Jslatlvo cntm cm vigor na data da 
sua publicação. 

O SR. I1RESIDENTE (Alexandre Casto.) -Item 4: 
Dlscuss5o, cm turno único, da. rcdnçiio final !oferecida 
pela Comissão de Redução em seu Parecer n.0 158, de 1070, 
do Projeto de Decreto Lcglslatlvo n,0 26, de 1978 (núme
ro 139178, na Càmara dos Deputados), que aprova. o texto 
da Rccomcnrl~tçüo n.u 120 .-sobre a higiene no Comércio e 
Escritórios, adotada pela Confcrêncln. Internacional do 
Trabalho, cm li de julho de 1964, cm sua 48.n. Sessão, rcn
llzadn cm Genebra. 

Em dlscnssfto n. redação rtnal. tPnusa.) 
Não havendo oradores, declaro.a encerrada. 
Encerrada a dlscu:-;são, e n redação tlnnl dada como aprovada, 

nos termos do art .. 359 do Regimento Interno. 
A matéria vai à promulgaçãO. 

t. a scr1uintc a redação final aprovada 

Redaçiw final do Projeto de Decreto Legislativo n.O 26, 
de 1978 (n,n 139/78, mL Câmara dos Deputados). 

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, nos termos do 
nrt. 44, Inciso I, dn. Constituição, c cu, , Presidente 
do Senado Fcctcrnl, promulgo o seguinte 

DECRETO LEGISLATIVO N.0 , DE 1079 

Ap:lj'J\'a o texto da ltcco.mendaçã.o n,0 120 sobre a 
Higiene no Comércio c Escritórios, adotada :pela Confcrên· 
cia JntenJaclonal do Trabalho, em 8 de julho de 19ft'~, em 
sua. 48.a Se:;são, realizada em Genebra. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1.0 l!: aprovado o texto _da Recomendação n.O 120 ~brc 

a Higiene no Comércio c Escritorlos, adotada pela Conferencia 
Intcmaclonal do Trabalho, em 8 de julho de W64, cm sua 4B.• Ses
são, realizada cm Genebra. 

Art, 2.0 Este Decreto Lcg:islnttvo entra cm vigor na da.tn de 
sua publicação. 

O SR. l'RESJD!:STE lil.lexumlre Co•tu) - Item 5: 

Discussão, cm turno único, do Projeto de Lei da Cõ.mn.ra 
n.o 140, de 1078 (n,u 5. 721/78, na Casa de origem), de 
!nlc!atlva do Senhor Presidente da República, que autama 
a alienação de bens Imóveis da Unl.ão, situados no. área 
urbana de Guo.jnrl'l-Mlrlm, no Território Federal de Ron
dônia, c dá outras providi!ncins, tendo 
PARECERES FAVORAVEIS, sob n."" 130 a 182, de 197U, das 
Comtssõc!l: 
- de Constituição e Justiça, 
- de Economia ~~ 

- 'lc l"inanç:u;, 

Sobre a mcsn, emenda. que vaL ser Ilda pelo Sr. 1.'1-&crctú.rlo. 
t lída a scy1Lintc 

EMHNI>A N.11 1 (dll plen:irio) 

Ao t•rojt~to d" Lei da C:i.mar" '11,11 H9, dn •197R. 

I - J\crc:;centA.!m•se os art.'i. ti.0 7.11 c 11.0 no Projeto de Lei 
n.U 1<10/711, n.lterando-sc os atuals art.s. G.0 • 7.U c: a.u 

"J\rL. 0.0 l"leam ncrcscenludos Oll !Jegulntea tmrú1;mto~ no 
art. u.o lltl Decreto-ll'l n.11 1 .:mo, <!c !.!D dt~ jnnclro de 1!175. 

J\rl. 0.0 ... , •••••••••.• 

l

n 
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~ 1.0 Na flxac;<-LO de critérios para a transft~r{•nela dl' 
direitos rdaUvos Ü. compra c venda de lmUvcls, o pra~,(J 
de c:ari!ncla s1~rá de, no máximo 5 jclnco1 anos inlntcrrup
tos ou 10 ldczJ anos Jn!A!rcalados, contados a parllr da 
data do exercício do funcionário ou ~~mpreg:a.do público 
cm Brasília. 

§ 2.u Na fixação de critérios quanto â rcslltulção do 
Imóvel prometido ao vendedor, o prazo de cnréncla será 
de, no máximo 3 ltrêsJ anos JnlntcrrupU:Js ou 6 I seis) anos 
intt!rcalados, contados a partir da data do exercício do 
funcionário ou empreg:ado público cm Brasilln, quando se 
verificarem as hipóteses de remoção ou transferência df! 
Brasília: licença para trntar de Interesse particular: perda 
de vínculo com a Administração Federal; c aposentadoria, 
ressalvados os ca.'ms cm que o servidor continuar a prestar 
serviço ao ór~ão, entidade ou fundação referidos no arti
g:o 1.0 , ou Integrantes ou sob supervisão do Governo do 
Distrito Federal. 

Art. 7,0 O Poder Executivo destinará à venda os Imóveis 
residenciais de sua propriedade locallzados no Distrito 
Federal aos servidores que os venham ocupando c tenham 
!lrmado Termo de Ocupação hó. mais de 5 (cinco) anos 
Ininterruptas, que os queiram, obedecidas as cnndh;iics a 
que se refere o art. 6,0 do Decreto-lei n.u 1.390/75. 

Art. 8.U Será Instituído seguro facultativo para cobrir risco 
de vida. invalide4 total ou aposentadoria compulsória do 
Ocupante do imõvel <.1. qlw se refere esta lei, de molde a 
permitir que, ocorrendo uma das hipóteses previstas, a 
proprlcdadL~ passt~ n pertencer aos sucessores lntcf.,!;ralmcn
tc quitada." 

11 _ O art. ti.O fka rcnumerado para art., 9.'\ passando a ter 
a seguinte redução: 

"Art. 9." As Instruções para a execução das medidas pre~ 
vistas pela presente lei serllo baixadas pelas seguintes 
autoridades, no que lhes competir: Ministro de Estado do 
Interior, Ministro de Estado da Fazenda, Ministro d1~ Es
tado da Indústria c do Comércio, Dlrctor-Gernl do Depar
tamento Administrativo do Serviço Público." 

nr __ Ficam acrescentados os arts. 10 c 11, com a seg:uintc 
rednção: 

"Art. 10. Esta lei entra cm vig-or na data de sua publi
cação. 
Art. 11. Revogam-se as disposições em contrário." 

Justificação 

Na oportunidade em que o Governo Federal submete à con
sideração do Congresso Nacional,_ Projeto de Lei. que "autoriza. 
allenn.ção de bens Imóveis da Uniao, situados nr_L arca ur~ana de 
Guarujá.-Mirlm, no Território Federal de Randonia, c da <?utras 
providências", ns justificativas da ·medida se situam sob tres as
pectos: aJ que anteriormente, pc1a Lei n.0 6.083, de 10-7-74, !ai 
autorizada n. venda de Imóvel.~ residenciais na arca urbana. de Porto 
Velho _ RO, dando preferência para aq1;1Islção aos_ servidores que 
neles resldlo.m independentemente de prcvlo. licitaçuo; b> que de
seja. agora Idêntico bcneticlo para os servidores rcsldent~s na cida
de de Guarujá.-Mlrim, esclarec_cndo que a medida, alem de seu 
elevado aspecto social, trará !numeras vantagens para a Adminis
tração; cl que dentre outrns. vantagens, se cllmlnari~ o pesado 
ónus que constituem tais !moveis para a Admlnlstrnçuo, pois os 
aluguéis com eles arrecadados a. titulo de taxa de ocupação não 
compensam os gastos com a sua conservação, deixando ainda o 
Municiplo de receber o imposto predial c territorial que sobre eles 
incide; d) que, por outra lado, o.s créditos c recursos oriundos t!_as 
alienações seriam recolhidos ao Banco Nacional de Habltnçao, 
com a t!nalldndc de serem construidos novos Imóveis naquele Ter
ritório, destinados a venda a servidores públicos. 

O que pretendemos, portanto, com os Artigos 6.0 , 7.0 c 8.u a 
serem llcrcsccntados no PLC, 149/78, é cxntamcnte permitir a ex
tensão de medidas de tão elevado alcance social c humano uos 
ocupante/i de Imóveis residenciais cm Brasília, os 'quais, com Ig-ual 
ou maior rnziio, por si ou seus herdeiros, devem ler US.'iCf.rUrado o 
direito à aquisição do imóvel cm que residem, princlptllmcntc nos 
casos de morte invnlldcz ou aposentadoria, e dn mesma forma 
quando complet'cm 5 <clncal nnos Ininterruptas no Dl•'. 

Não é justo também que os prazos de carCncia - parn cxtln
b"'llir a proibição de transferir di"' lt.os relativos à promessa dt• 
compra c venda, ou cxtln~uir a exl~êncin de retilituiçllo do imóvel. 
prlnclpuhncnte nos casos de npo.scntadorln -- tenham sua conta
gem lnlcladn somente n partir dn data de n.'islnaturn da escritura, 
pois bcneficlnrin multo mais aos servidores. que venham a firmar 
o documento Jogo após .sua che[~adn a BrasJlla, 

tcxemplo: um .'icrvldor que che1~ue cm abril de Hl7!l a 
Brasilla e no dln :.!~6-7!1 flrmnr o contrato de compra t' 
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Vl!nda, ficará. llbcmdo a partir de 2-6-112 ou de 2~0-84, 
conJormc a hlpl'Jte:w dL! aposentadoria, entre outra::;, ou dt 
transferência de direitos, ou .'icja, após 3 ou 5 ano:-; c mai~ 
1 mCs. No entanto, o .servidor que ji se encontra em Bm
silla hã. 3, 4, 5 ou mais ano:l, se firmar n escritura também 
cm 2-ô-70, ao se liberar já terá permanecido na Caplta.l 
Federal por 6, 7, U, ou 8, fl, 10, ou mais anos!.. Decreto 
75.321175 - Arts. 15 c 13.1 

AlCm disso, são Inúmeros os casos ocorridos de servidores com 
tempo para. aposcnt.adorla, aliás justa c merecida, que adiam lndc
finldamcn te Q descanso porque, aposentando-se, terão que deso
cupar o lmôvcl Imediatamente 130 dias) e passar a ocupar outro 
c arcar com despesas bem superto~·cs de 10 a 15 vezes as taxa.c., 
que pagam - nem sempre suportáveis pelo orçil.ltlento da família, 
as mais das vezes numerosa. 

A instituição de seguro, facultativo, prevista no Art. 8.0 , se 
insere, sem sombra. de dúvida, como providência. de elevada alcan~ 
cc social c humll.llo: bn.o;ta Imaginarmos a situação aflitiva c an
gustiante que deparariam os servidores que devam ser aposentados 
por lnvalldcz ou outra forma. compulsória, bem como seus herdei
ros nas hipóteses de falecimento do stgnatãrio do Termo de Ocupa
ção, ao se verem na contingência de terem de desocupar o Imóvel 
no pequeníssimo prazo de trinta dias (artigo 9.0 do Decreto n.O 
78.070, de 15-7-76). Para ande Irã. o ei.1tão ex-servidor, após mais 
de trinta anos de serviços prestados à. Nação? Para onde irão. sua 
mulher, seus !Ilhas, enfim, aqueles que são os ocupantes de. 
Jmóvel? 

Desta forma os dispositivos que se sugerem acrescentar ao 
PLC n.0 140/78, no conjunto, atenderão il nece~sidade, cada VC2 
rnaJs premente c angustiante, de solucionar o impasse e a inse
~urnnça que enfrentam milhares de servidores federais, mandadas 
servir cm Brasília, procedentes das várias urúdadcs da Federação. 
De se !)nllcntar que as demais exi~Cncla.s rúgulamcntarcs contida.!~ 
nas Decretos n.O 75.321, de 29-l-75 c n.O 7R.070, de 15-7-76, per
mant:ccrão Inalterados. 

Ac~·cdltamos finalmente que, com as medidas c normas con
tidas nos artigos 6.11, 7.0 c 8.0 , os abnegados servidores a serem 
alcançados pelas mesmas, haverão de desfrutar cfctivamentc do. 
tranqüilldade de que tanto necessitam para bem desempenha~ 
suas missões. Os aspectos sociais, humanos e de justiça envulvidO.'i 
em tais providências constituem, exatamentc, um dos pontas altos 
da Administração atual. 

Sala das Sessões, 18 de mala de 1979. - Amaral Furlan. 

O SR. PRESIDENTE !Alexandre Costal -Em discussão o pro
jeto c a emenda. r Pausa. l 

Nenhum dos Srs. Senadores solicitando a palavra, declaro en
cerrada a discussão. 

A matéria volta à.s comissões competentes, em virtude do re
cebimento de emenda em plenó.rio. 

O SR. PRESIDENTE !Alexandre Costal - Item 6: 
Discussão, em turno único (apreciação preliminar da cons
tltucionnlldade, nos termos do nrt. 296 do Regimento In
ternoJ do Projeto de Lei da Câmara. n.O 48, de Hl7B (n.11 

1.395175, na Cn.o;a de origem J, que dispõe sobre expressa 
permissão de vl~ltas de caráter rcllgloso nos doentes hos
pitalizados, cm qunlquet· horário, c dá outras provJdênci~, 
tendo 
PARECER, sob n.• 150, de 1979, da Comissão: 
- dr. Con~'tituição e Justiça, pela inconstitucionalidade, 
com voto vencido, em separado, do Senador Lázaro Bar
boza. 

Em discus.'>ão o projeto, quanto à constltuclonalldndc. (Pausa.) 
Não havendo quem queira discuti-lo, declaro-a encerrada. 
Em votação, 
Os Srs. Scn:ldores que o aprovam queiram permanecer senta

dos. !Pausa.l 
Rejeitado. 
A rnatCrla vai no Arquivo, feita a devida camunlcnçüo á Càrnn~ 

ra. dos Deputados. 

~ o scyutnte o pwjeto rejeitado 

J•JtOJETO UE LIU ll;\ Ct'\1\t,\ltA N." ·1K, DI~ 1!17K 
( n.11 1.3!)5-C/75, na Casu de oriJ;"em) 

DlsJJÕe sobre expressa permissiio de visitas de cnrl.Í.tcr 
rclhdoso lUis docnlcs IUISJJitnli:mdos, cm qualquer horário, 
c dá nutrus JJrovidências. 

O Con~rt·s.'iO Nacional decreta: 

Art. 1.0 Aos Mlnlstra:i de CulW RcllJdo:m C p1~nnltldo o llvrt> 
ace/isO nos hospltal.'i, públicos ou pnrtlculal't'S, para J)l'l•star nssl~-

-
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têncla rellgtosn nos doente:;, lndcpcdentemcnte de horário:; prees
tabelecido:.. 

Art. ::!.0 A pessoa que por qualquer tormn. dificultar ou Impe
dir a assistência religiosa, de que trata o artigo anterior, responde
rã. por contravenção penal, punida com prisão de dez a trinta 
dias, 

Art. 3.0 Esta Lei entrará t:m vigor .na data de sua pubUcnçüo. 

Art. 4.0 Revogam-se ns disposições cm contrário. 

O SR. rRESIDENTE <Alexandre Costa I - Item 7: 

Discussão, cm turno único tapreciaçüo preliminar da cons
Utuctonnlldadc, nos termos do art. 296 do Regimento In
terno!, do Projeto de Lei do Senado n." 130, de 1977-Com
plcmentar, do Senador Vasconcelos Torres, que altera a 
Lei Complementar n.O 11, de 25 de mato de 1971, tendo 

PARECER sob n.0 160, de 1070, da Comissão: 

- de Constituição e Justiça t ouvido o Ministério da Pre
vidência e Assistência Social l, pela lnconstttuctonalldade, 
com voto vencido, cm separado, do Senador Tnncredo Ne
ves, voto vencido dos Senadores Cunha Lima, Nelson Car
neiro, Franco Montara c Lázaro Barbosa e declaração de 
voto do Senador Henrique de Ln Rocque. 

Em discussão o projeto, quanto à constitucionnlldnde. tPausa.l 

Não havendo quem queira usar da palavra, declaro-a encer
rada. 

Em votação. 

Os Srs. Senadores que o aprovam queiram conservar-se como 
l'ie acham. ! Pausa.t 

Rejeitado. 

O projeto .'~era arquivado, feita a devida comunicação à Cà
marn dos Deputados. 

t o seguinte o projeto rejeitado 

I'ROJETO DE LEI DO SENADO N." 130, DE 1977 

t\ltera a Lei Complementar n.11 11, de 25 de maio de 1971. 

O Congresso Nacional decreta: 

Art. 1.0 O paragrafo único do art. 4.0 da Lei Complementar 
n.11 11, de 25 de maio de 1971, qu(• ln.'ititut o Programa de Assistên
cia no Trabalhador Rural, pntisa a vigorar com a se~;uintc rednção: 

"A esposa ou companheira do trabalhador rural que exer
cer atlvidadcs cnquadrâvcls na alinea a do ~ 1.'-' do nrt. 3.c 
destu Lei, !'ará jus tambêm a aposentadol·ia, desde que 
atinja a Idade Indicada no caput deste artigo." 

Art. 2.0 Esta Lei será regulamentada no prazo de 60 tsesscn
ta 1 dias. 

Art. 3.0 Esta Lei entra cm vigor na data de sua publlcação 
revogadas as diSJ)OS!ções cm contrárias. 

O SR. l'ltESII>I':NTF. !Alexandre Costal - Está cs~mtada n 
matéria constante da pauta. 

Hã oradores Inscritos. 

Concedo n palavra no nobre Senador Jaison Barreto. 

O Slt. JAJSON BAIUIETO I MDB - SC. Pronuncia o seguinte 
discurso. Sem revisão do orador.l - Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

Não bastasse o cerco de empresas privadas através da impren
sa contra. a. implantação da Usina Siderúrgica de Santa Catarina, 
um equívoco da Mesa acaba também, de certa maneira, de difi
cultar um debate mais aprofundado da defesa que faço da nccesM 
sldndc de o Estado encampar, ele mesmo, todas as fases da Im
plantação dessa siderúrgica que considero da maior importünclu 
para o País. 

Sr. Presidente c Srs. Senadores. 

Volto a. esta tribuna, neste tempo brasileiro de crises, paro. fa
lar também de crises. Especlf!camente, de duns: 

- dn crise energético., que está o. desafiar 1nicin.Uvas c solu
ções consentüncn.s com a. rcalldadc nacional c com o futuro do 
Pais; 

- da crise de cnr6nclns cm que se encontra o meu Estado, o 
Estado de Santa. Cnto.rlno., que tenho o. honra de aqui representar. 
Cn.r6nciu:-~, Sr. Presidente, do apelo federal lts lnlclativa.s ca.tnrl
ncnscs de ln tcressc nnciono.J. 

Em que medida a crise cncrgótlcn nrctn o. mwstüo cstu.dunl que 
neste prcilmbulo menciono? A que crise, cfctlvnmt!ntc, me rcfl
ro, quando ralo de crl:-;c de cnrêncln.'i do npolo federal n Sn.nttl 
Ctltarlnn.? 

Concedam-me os nobre,.., SL•nndorcs quc me explique, por pu.rtc. 

Desde a explosíio da crise Internacional do petróleo, faz seis 
ano.'>, clcp;cu-.'ic o setor encrgótlco como n grande qucstüo nacional, 
prioridade em t[Ll extensão c profundidade colocada que remeteu a 
patamares menos nobres todos os demais problemas do País. 

As autoridades governamentais anunciaram as dlrctrlzcs, ro
busteceram os recursos c actonnram os mcca.nismos que, cm sua 
alto. sabedoria, conduziriam o Brn.sil, inelutavelmente, à superação 
da crise, pois nunca, cm tão pouco tempo, tanto se moblllzou cm 
Investimentos, internos c de empréstimos do exterior, puro. a exe
cução dos planos, progrn.ma.s e projctos que iriam assegurar n re
dução da dependência. energética externo.. 

E n ênfusc foi posta. nn prospccçfLo da PETROBRAS e na ado· 
ção dos contratos de risco, nn. implantação de hidrelótrlcns, nu. 
Instalação de centrais nucleares, na produção de álcool. 

Não esqueceram os técnicos do Oovcrno de emoldurar no qua
dro da sua retórica o estimulo à pesquisa po.ra a exploração de 
novas font~s alterna.tlvn.s, dentre as quais alinharam a energia 
solar, a energia cólica 2 a das marés, ao lado da energia obtcnivel 
do carvão vegetal. 

Penso que não omiti nenhuma da.~ refcrCnclns do II PND no 
sentido do equacionamento do problema. energético. Dispenso rc
fcrirMmc também aos fracn.ssos, â.s omissões, üs distorções das pro
jeções Ccita.s, qu:! permitiram agravn.r a dependência. 

Mas, indng:~.rão V. Ex.1m; c o carvüo mineral. com n..s suas vo
lumosns reservas no sul do Pais? 

O carvüo, Srs. S·enadorcs, não l'ol. na verdade, omitido no elen
co das medidas prcconlzadn..'i no 11-'ltflD das prioridades do 11 PND. 
Foi ató objcto de uma refcrüncla, modesta, é v~rd:Idc, despida de 
m:~.ior ênfase, mas foi citado.' 

O que nflo ocorreu com o carvüo, Sr. Presidente c Srs. Sena
dores, isto deve .'ler dito c dcstac:tdo, foi o trntam:!nto estratégico 
qu-e e.:;s:t r:!scrva cner).!;Ctlca disponível no Pais está de há multo 
por merecer c desde a deflagraçüo da crise do petróleo a reclamar, 
Imperiosa c urgcntem:!nte. 

E isto por quC? Exatl c simplesmente porqu<;! não hlvin, como 
ainda nüo hâ, na babel dos úrl-\'flos, entidades c mecanismos ditos 
Institucionais que prollfern.m na República.. um organismo com u. 
lncumbCncia. de definir c lmplcmcnt:tr uma. política parn. o carvão 
n:~.clonal. Por via de conseqüência, não há quem cuide de cxe
cut:~.r algum:~. coisa. ordenada, plancjada. e programada para a 
indixpcn.s:ivcl exploração racional desse recurso energético. 

O que se tem, o que existe quanto no carvão min.cr:tl é apenas 
e tão-.'iomcntc a cvcntunl atenção, ao que se .'>abc, de uma asses
soria junto ao Conselho Nacional do Petróleo, a cuidar, csporndl
cam::onte, dos problem:ts conjunturais da fixação do preço de ex
tração do minêrio, cuja utlllznção se restringe à obtenção do coque 
metalúrgico c iL produção de energia. térmico. pelo consumo de par
te do carvão-va.por .. O rejeito per! toso, terceira parcela utlllzó.vcl 
do mlnório bruto, de sua vez, só a.g-ora teve seu aproveitamento 
equacionado, depois da longa. novela que foi n Implantação da 
Indústria Carboquimica Catartncnsc. a ICC, cm Imbituba. 

Não discuto, repito, aqui c o.gora. .. Sr. Presidente, se os resul
tados, até o momento alcnnçados, no programa cnergótico, justifi
caram os Investimentos C o sacriticio que esses investimentos têm 
significado para n Nnção. O que questiono, neste momento, é que, 
para o carvão - volto n insistir - dispõe-se, cm termos de nção 
govcrnamcntnl, simplesmente de uma. reduzida n.sscssorla junto 
no CNP. 

Es .. ·~ situação é incompreensível c lnaccltâvel, pois é cxata~ 
mente·'· o carvão mineral que se pode buscar mais uma fonte subs~ 
titut1vo~ de energia, explorando-se mn.tórin.-prlma nnclonal, capaz 
de atenuar o comprometimento do preço do petróleo nn balança 
comercial c, assim, contribuir para o esforço de rcversüo do pro
cesso lnflacionó.rlo. 

No carvUo reside o. possibilidade, jti. tcstadn e exitosa, de d-esen
volvimento de tecnologia para o setor da. indústria químico., pela 
obtenção de sucedàncos como n amõnla, fcrtllizn.ntcs c fibras sln· 
téticas; para o. indUstria cm gernl, com o. produção de g{ls com
bustlvci; po.rn n siderurgia, pela obtenção de gó.s redutor c, por 
essa vto., produção de ferro-esponjo.. Essa é a vin tecnológica. pelo. 
qual meu Estado pretende !nstnlar n SIDERSUL, empreendimento 
do qunl já se falou neste plenário, atrnvés da palavra do nobre Se
nador 4:!noir Vnrga.s Ferreira c do Senador Evcló.slo Vteira. Acen
tuare!, todavia, cm rcluçüo no Projeto SIDERSUL, que se tratn de: 

- o. Iniciativa mnls Importante no sentido de responder nos 
desafios que se põem dlo.ntc do Esto.do, pois que, intensiva de 
müo-dc-obm c propulsora de tecnologia, é lrrn.dlndora. de desen
volvimento; 

- para n. Rel{iüo Sul, o empreendimento represento. a cnml
nho pam a V!Llorlznçüo da princip11l rcscrvrt cncrr,ótlca nüo-rcno
vúvcl da Rc~~iüo, pol.'i n prcocupnçüo dominllntc do projeto é o de-
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:-;envolvimento de um moclelo tecnolór.;:lco adaptado iJ.s pccul!aridrt
dcs reglonn.ls, baseado exclusivamente cm rccur.'ios naclonu.ls cm 
minério, cm redutor c cm combustível; 

- em termos de Brn.sll, a SIDERSUL sl~nlfico. n. Implantação 
c operação de um modelo siderúrgico que atende iL.'i meta.<; mal;.; 
rclcvnntcs do Governo Federal; no que concerne à estratégia In
dustrial - pela dcsccntrallznçüo econõmlca c industrial c o con
seqüente rortalcclmcnto da.s cconomln.'i regional.'>; no que se refere 
lLO Balanço Energético Nacional - pela redução da Importação de 
energia c Incremento da participação de nova.<; fontes alternativas 
de ort~em naclonn.l; seja quanto ao Plano Mestre Siderúrgico -
em fnc:! dn. substitulçflO de rcdut..orcs Importados por redutores 
nacionais, razão determinante do u.polo do Consldcr c da Slderbrá.o; 
il lmphmtnção da Sldcrsul. 

Mns, falava·lhes cu, eminentes Senadores, da cri.·:~ catarinE!O· 
se pertinente Ü.<; carCncltL<; dt! nuc se ressente meu F;stado no que 
conc(!rne ao apoio do Gnv2rno F'cdcral its tnlclatlvu .. <; !!,'>l.aduals sus
cetiveis de refletirem no l!sp:u;o nacional. Respondo, pois, à mi
nhn prúprla sc~unda pcr~unt:l. I!Ontando com u. n:wlüncia I' a 
honro.sa atenção dos nobres pares paro. uma brev!~ diJ.:'rt!.~são. 

Santa Catarina. goza da. fama de ser um Estado arrumadinha 
c bem organizado. Um Estado que jamais cMou problemas para o 
Governo Central, p;tra rclcmbra.r exprcs.'ião multo cm voga. no.-; 
nno.s recentes, cxpressflO que tnm multo a ver com a dctrrloraçâo 
do sistema federu.tlvo, dlgn.-sc de passagem. Equilibrado no seu 
orçamento, vem contMbulndo Sn.nta. Catarina pura o esforço d!! 
crescimento dn economia do País, graças ao trabalho do .·;eu povo 
ordeiro c pertinaz, que soube vencer ll.'i dificuldades de um territó
rio adverso à nbcrtur;~. de rodovia.~. porque de topo~rafla extrema
mente irregular e lntcnsamcnt:! cortado por cursos de á~u:.L. Um 
cllmJ. nem sempre bcnfuzcjo, em que não poucas vczcs se sucedem 
ocorrêncla.s d(! estiagem c g:ea.d3.3, a pcnallza.r~m uma ag:Mcultura 
qÚc conta com uma frontelrn. reduzida cm dl.-;ponibllldade de 
solos produtivos, pouco apropMados para culturu.s mais nobres. Na 
indústria c na agroindústrla, como Cnf:l.'ic no produto da avicultura 
e da suinocultura, encontrou Santn Catarina seu caminho melhor, 
que a tccnolo~a dos imigrantes c n qualld:tde de mão-de-obra. 
n.llada à capacidade empresarial, permitiram palmilhar com su· 
cesso Jnternaclonalmcntc reconhecido, conquanto orhmta.da. mals 
para os setores tradicionais, pois só recentemente os sctores mais 
dinámlcos vem assumindo posição de avanço. Tudo Js,:;o, importa 
subllnhar, à custa, bo.slcamcntc, das poupançns prôpMa.s, tal co
mo, quanto à dotação de Infra-estrutura, quer de tr:111:;port2s, como 
energética c de comunicações, c de serviços sociais bú:->lcos, iL cu.'ita 
dos esforços Internos, reduzida que tem sido a pnrUclpaçüo da Go
verno Fedem.! ao longo dos nossos tempos de construir o Estado. 

Com uma população crescente, distribuída por uma rede ur
bana ainda fr:igll na sua estruturação, constttuida de cidades d·2 
pequeno c médio porte, enfrenta o Estado o problema de oferecer, 
anualmente, mais de 30 mil nova.~ opor;unldades de trabalho, sem 
que seu setor terciário tenha atingido mvel mais forte para absor
ção de parcela signiflcatlva desse contingente. 

Somos no Estado, ainda carentes de rodovias de penetração. 
A !alta de 'tntcgrn.ção estadual só velo a ser parcialmente superada 
com a modernização, pelo Estado, do slstemn. de comunicações. O 
Governo Federal nos dotou de rodovias Iongttudlnais, no sentido 
sul-norte, sendo que a BR·lOl levou "apenns" 2G anos para ser 
concluída, assim mesmo porque São Pedro deu uma ajuda quando 
do temporal que destruiu a ponte sobre o Rio Canons, isolando a. 
ligação do Rio Grande do Sul com o norte do Po.is pela BR-116. 

Em matéria de portos, temos quatro e não dispomos de ne
nhum capaz de efctivnmentc servir como terminal organizado, pcln 
en.rência de apa.relhnmento. O Porto de São Frnncisco do Sul, ine
gavelmente o melhor e maior porto natural do Atlântico Sul, não 
pu.ssou de substantivo abstrato ou de sujeito oculto quando da 
aprovação do malfadado progrnma dos Corredores de Exportação. 
O porto pesqueiro de Itajai dormita no descn.so dos sem-visão. 

De ferrovias, excetuado o trecho .sul-norte do tronco Principal 
Sul, o que restou rol a memória dos bucólicos ramais percorridos 
peln.s stmpúttcns Mnrlns-Fumru:a.. A despeito dtl. propnlllda priori
dade do pro~ra.mll rerrovlúrlo no 11 PND, Santa Ct~tt~rlnt~ pn.ssou 
novamente cm branco no plnncjnmcnto federal. 

Lutamos pela instalnçüo dn ~sino. da PETROBRAS que se Im
plantou cm Arnucó.ria, no Pnrnnn, restando-nos o con.-;olo ela !cm~ 
bmnça. do Porto de Sflo Fmnclsco do Sul pnrn terminal de dcs~m~ 
barque do óleo, com n. conseqüente vistosa tubulaçüo para st•n 
trnn:-:porte serrn. acima. 

Já va!long::1. a lista c se encurtt~ o tempo dt' que dl.o.;ponlw, em
bom nüo sc csp;ote o rol do.-; reclamos cl~ meu Estado. Ma.-;, s~· co~J
cedem ainda um part!ntesis, anoto que e curioso "obst•rvnr rplt', nau 
bn.stassPm n.'i diflculdndcs que os catarlnensc.'i tem t•nfn•ntado na 
busca de apoio fcclern.l ü ~;oluçüo dos problt•mns t•stadunl.-; qul' ln
U•rpssnm ao Pnis, ~omn-s~ ag-orn, nuanclo SP vislumbra :t ...:IaiJIII
dade cll' um l'!llpre~nc\lnwnto como a SlDERSUL, a uh.\l'Çilll tlt·~ 
durada, JJÜn do GnV!'l'\1() rPdPI':tl. mn.'i {\P \llll 1~!'11]10 :•Jlljll'i•~:\l'lal 

qlH~ •. íw;tlça se lhe faça, dignifica a lnlclatlv~ prlvudlt nacional pelo 
SI!U trabalho progressista. 

Objeção publicamente feita cm recente reunião, na cidade de 
La~una, no meu E.stu.do, c amplamente noticiada nos jornais de 
maior circulação no centro-sul do País. ObjeçflD à viabilidade da 
SIDERSUL, sem maior consistCncla., mas apenas fundnda no exa
me nprcssndo dos custos do gá.s do co.rvão que o Projeto SIDERSUL 
prevê subsidiado, pura ter cqulvo.lêncla com o preço do g:is natu
ral c do óleo combustivol. 

O problema dos opositores da SIDERSUL, ao que parece, não é 
precisamente o de vir n ocorrer ou não subsídio - pois subsídio 
há, também, para o carvão vegetal utilizado na produção slderúr
l{ica, como bem sabe o grupo que combate a SIDERSUL. Mas, sim, 
pelo fato de que o empreendimento cntarincme representara um 
competidor no mercado da região Sul, hoje dominado pelos ditos 
opositores, ou seja, o Grupo Gerdau. 

Esquecem-se eles que o Projeto SIDERSUL significa muito 
mais que os números de um cálculo Imediatista de custos c de 
resultados, eis que representa a conquista de uma nova fronteira 
lndw-:trial, apalada no uso de Jnsumos cxclu!:iivamcntc nacionais, 
~era.dor dos reflexos econõmlcos j:i comentados. 

O Sr. J.cnoir Varg-as ! ARENA - SC 1 - Permite V. EX.11 um 
aparte? 

O SR. J1\ISOS BARRETO IMDB- SCJ -Com o maior prnzcr, 
nobw Senador. 

O Sr. Lenoir Vargas 1 ARENA- SCJ -V, Ex.1L está, nesta tarde, 
complctnndo, c com brilhantismo singular, o ciclo da primeira 
parte - digamos assim - do trabalho da bancada catnrlncnse no 
Senado Federal, com o objetivo - acredito que primordial - de 
alertar a representação nacional, não apenas no Interesse de Santa 
Ca.~arina, mas também no Interesse do País, sobretudo, na hora 
dlftcil cm que vivemos, no que se refere às fontes energética.'>, 
para que conosco se some, através das suas manifestações, para 
que possamos fazer vitorioso esse empreendimento que, como v. 
Ex.'~ destacou, é sumamente importante para a vida bras11eirn. 
Usar a rcduçáo dlrcta para chegar à produção de aço, utlllzando 
todos os insumos de procedência. nacional, cvldent~mente é, ou 
pelo menos deveria ser, a meta prlorltãrin., o trabalho geral de 
todos aqueles que têm responsabilidade para tornar mais fó.cels 
n.s coisas cm noRsa terra. Por isso, fico satisfeito em venticar que 
V. Ex.a, com tanto brilho, est:i n. defender a nossa. SIDERSUL, co
mo, de resto, sobre esse assunto, toda a repres.entação de Santa 
Catarinn, tanto na Câmara como no Senado, pretende amparâ.-lo. 
Sendo como somos, de um Estado geograficamente pequeno, temos 
as dlflculdnde.s nnturals e enfrentamos toda o. sorte de empecilhos 
que se opõem à. rcallznção de objetivos como c~es, que, para nós 
pelo menos, parecem profundamente nccessãrios, não só no Es· 
tado, como no País, Congratulo-me, mais uma vez, com v. Ex.u 
p:la maneira brilhante como est:i a defender esse projeto,.quc é 

. tao fundamental c importante para a vida da coletlvldade cata
rlnensc, e que ser:i um primeiro passo para a solue;.ão de virias 
problemas que envolvam energia no pio..no nacional. 

O SR. JAISON BARRETO tMDB - SCJ - Incorporo, com n 
malar satls!ação, o aparte do nobre Senador Lenoir Vn.rga.s que 
dá o testemunho da unidade de pontos de vista., não só na Repre
sentação Cn.tarincnsc do Senado como da Câmara., e o que é fun
dnmentnl, de toda a comunidade catarlncnse. 

O importante, talvez, nesse pronunciamento, não só no pre
tender rnpldnmcnte da.r um nível do. importância do projeto, e, 
cspeclficn.mentc, denunciar à Nação n campanha que hoje vem 
sendo feita através da imprensa pelos grupos privados Interessados 
em bloquear n implantação dessa siderúrgica .. 

Tive cu oportunidade, ontem, de denunciar c de citar o Grupo 
Gcrdnu c o Vlllnrcs, que, colocando os interesses da· Nação cm 
plano inferior nos seus próprios investem de mnnelrn insidlosn., 
porque orgnnlzndn, porque solertc, através da grande imprensa., 
tentando mlnlmlznr um projeto que hú de ser debatido cm todos 
os seus aspectos, como Importante, Inclusive, pnra permitir no Pais 
fugir dn. dependência no cnmpo da energia proveniente do pe-
tróleo. · 

De modo quc nós, que nflo temos compmmlssos com estn gente, 
que colocamos os intrre.sscs do Prlis, Inclusive, acima elos do nosso 
Estado, nüo aceitamos este tipo de comportamento c denuncia
mos, com n maior veemência, de maneira romântica eu sei, no 
~~·ntldo de sPnslblllzar o Govl'rno quantn i1 nect•..-slcl:ull• c\{' Pie pró
prio arcar com o ónw;, sim, de financiar todo o projeto, ate mesmo 
llt'SSt' momento f'lll qut• ele lnve~l·l' dlnhell·o nacional na implan
laçüo til• uma sllit't'úrJ~!ea Já no Paraguai. 

DI' modo que nt'ls cio 1\IDIJ. 11ós da AH.E.">J.I\, nu.s dp Santa Ca· 
t.arlna, nús todo~. os 01'tort'.~ ma!~ iúclclos P mais indt·pPtHIPntes 
do Pai!; ilaVPl't'lllll.'i dt• !'S\iLI' nqu\ d\Utlll'llallll'lllt•, c!Pl1tll1f'\atH\n PSSíL'i 

-
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manobras e cobrando do Governo que, mclustvc, jú deu apo!o a 
este projeto, nos ~eu.s primórdio~. nos seus primeiros arrancos e 
Qllc, agora., não pode sofrer desvirtuamento por prc.ssõcs de ~,;rupo.s 
que, repito, colocam o.s intcres.scs próprioo acima dos interesses 
dc~tc País. 

Ê por Isso, tnmbCm, que rcc.lamo uma outra postura por pnrtc 
das homens rcsponsil.vcls pelo CONSIDER, porque entendo que n 
partir do momento cm que o Sr. Aloisio Mn.rins, S~retárlo-Exc
cutlvo do CONSIDER nnunc:la, como cu comentava outro dln, atnl
vés do Jornal do Brasil, de qun.rta-fcir::t, 16 de rnnio de HJ70, que 
o Governo não Irá Implantar o projeto SIDERSUL sem a partici
pação dos empresários privados, isso lmpllca cm transferir o poder 
de decisão do Governo para ns mãos de grupos privados. S. s.n, 
juntamente com o sr. Olinto Vilas Boas, SCeret:i.rlo adjunto, tam
bém, deveria, cm termos de poder de barganha, nfirmnr o con
trário, que, pela importfmcin e relevância do Projeto, a SIDERSUL 
fie fará com ou sem a iniciativa privada, podendo eles bnrg:anha.r 
o. llm de que elas venham sem pedir o que vão querer pedir a~ora: 
mais prlv!ICgios e mo.ls subsídios, cobrando aquilo que lhcti é inde
vido, tentando obstaculizar o que todos snbem, não é de seu inte
resse próprio. 

Por isso, cobro dessas autoridades um outro tipo de compor
tamento na hora de negocia.r o apOio da inicint!va privada a esse 
projct.a que, repito, não re.sultou de nenhum sonho, de nenhuma 
.aventura, Ele vem cte uma Idéia clara de que é ncecss:l.rto e é pm;
sivel explorar rnclonnlmentc o carvão nacional, na.s suas amplas 
posstbllicia.dcs Industriais, tecnicamente asseguradas, economlca .. 

, mente viil.vcls c socialmente benéficas. 

A idéia evoluiu e se transpõs para um estudo sério, sob o res .. 
poldo, o estimulo c o apolo de entidades autorizadas. Ele é, de 
fato, no seu nivel de pré .. invcstimento, uma das poucas exccções 
em que o aPOio federal se fez presente cm Santa Cab.rina. 

Foi elaborado o ProJeto depois que o CONSIDER autorizou, 
pela Re.solução n.0 31/75, o dlmcnsionamcnto de uma usina cm 
Santa Catarina para produzir ferro esponja pelo processo de re
dução dlreta. 

A.'lsinou-se um Protocolo, compromtssando a SIDERBRAS, a 
PE'l'ROBR.AS c o Governo do Estado na Implementação do Pro· 
jcto, o que ocorreu em data recente: 5 de março de 1979. 

O Sr. José Llns I ARENA - CEI - Permite V. Ex." um aparte? 

O SR. JAISON BARRETO <MDB- SCI -Com o maior prazer, 
nobre Scnndor José Uns. 

O Sr, José Lins (ARENA- CEI - O que trago não é nenhuma 
Idéia nova. Tenho, de certo modo, acompo.nhado o not!clórlo geral 
sobre a tmplantução dessa unidade Industrial cm Santa Catarina, 
Mas, a pergunta se relere il utU!zação do combustlvel. E sabido 
que o nosso carvão tem wn teor elevado de enxofre, tornando-se 
por ww Inadequado para a redução do minério de !erro. Por outro 
lado, havia twnbém um projeto no sentido de gasel!lcar o carvão 
c ut!llzó-lo para a produção do !erro esponja. 

O Sr. Mauro Benevldes <MDB - CEI - E um projeto Inte
grado. 

O Sr. José Llns CARENA- CEI - Exatamente. A minha per
gunta serin. no sentido de saber se realmente esse problema. foi re
oolvldo pelo lado da diminuição do teor de enxofre ou pelo lado 
da produção de gó.s. 

O SR. JAISON BARRETO CMDB - SCI - Como é um projeto 
Integrado, Inclusive existe um complexo carboqulmlco em So.nta 
Cata.rlnn que vo.t aproveitar o resíduo ptrltoso que decorre dn 
utll1znção desse carvão como residuo, Mns, o que é importante, 
como se sabe, dentro do projeto Integrado, teremos ·nfi.o só atra
vés da go.setncação e nproveitnmento de uma rcscrvn não reno
vável, mM como nltcmattva cm relação O. dependência do petró
leo. Permite, Inclwdve, n aquisição ele tecnologia próprin, novn., 
que núo C npllcnda em outras n.ccnrins c siderúrgicas do Pnis, o 
que, dccldld·nmcntc, se resume num nvn.nço téenlco nltn.mcnte vá
lido c respeitável; de mOdo que nü.o hfl. nenhum nspecto que possa 
lmpllco.r cm prcjuizo, o.té mesmo cm termos de merendo, porque 
o que preocupa, evidentemente, esses grupos privndos que suo mo
nopollsta.s, todo mundo sabe que o grupo ·acrdau tem o monopólio, 
no sul do Pnis, dn produção de aços nü.o planos - n.té mesmo o 
mercado prevê o. pos.sibUidnde de mnis uma slderUrglca que per
mite a ut!l!zoçüo desse mercado que está h\, dlsponlvel; de modo 
que não hfl. nenhum nspccto negn.ttvo, senão lntcressc.s contrn
rtndos. 

O Sr. Jotté Lins I ARENA - CEJ - O meu lnt.cre-:-;sc é, nn.turnl
m~nt.c, relu.tJvo n um problema nn~lonul, que é sério c, naturnl
mcntc, elo seu próprio l!!.':itndo. Mn..'l, a minha Pcn~unta é um tiUlto 
relnclono.dtl com n. possibilldnde do uso dessa tccnolo(;(ltl, porque, 
no Nordeste, nós imphmt.amml uma unldndc de produçflo de tlço 

esponja com uma tccnologln. também novu, Introduzida no Pnb 
pela primeira. vez, uUlhmndo gús nnturnl, o gús proveniente do 
desdobramento do carvão, pois nü.o tínhamos nindn n. possibllldndc 
de utlll~lr a tecnologia. Umn segunda tecnologia também, através 
do gó.s para. n. produç~o do aço esponja, scrln peln gnsclflcnção do 
próprio petróleo; de modo que a pergunta é mais do ponto de 
vista teórico, pnra saber cm que ponto está a tccnologtn. de pro
duçüo de nço com gó.s de carvão, nas condições do cn.rvà.o nn.cionO:t 

O SR. JAISON BARltETO IMDB - SCI - Absolutamente re· 
solvido. Eu não sou espccln.Ustn na matéria, mas até mesmo pelo. 
preocupação que tive de recolher elementos, e graças no interesse 
c no desprendimento dos responsáveis pela SIDERSUL, prevê, 
inclusive, nós llvcmos três opções; uma delas é o modelo alemão, 
permite a redução dircta para n obtenção do ferro esponja me
diante a utilização do gás do carvão-vapor c elimina a necessi
dade do carvão Importado, de modo que preenche todos os re
quisitos; livra-nos dn importação do carvão importado c permite 
a utilização Inclusive de outra fonte de energia através da gD~Jcl
flcnçüo não só cspcclflcamente para a sldcrúrglcn, mas até pnra o 
rornccfmcnto de ener~la para a indústria paulista, 

E cu trago um dado da malar Importância, porque nós vamos 
esmiuçar mais este a~unt.o, para demonstrar a Importância da 
projec;-ão da produção do gás vapor, da confronto entre cs:m.s pro-· 
jcçõcs a que me refiro c as perspectivas atuals do consumo de 
carvão-vapor: pode-se prever umn sobra de carvão vapor ano 
após n.no, devendo atingir quase quinze milhões de toneladas cm 
1987, considerando-se o estoque atual de cerca de trím c melo mi
lhões de toneladas. 

Eu vou concluir para V. Ex.n ficar mais esclarecido a respei
to da pergunta. 

Para q\le se tenha idéia da dimensão da quatidade de cner
~la disponível nns reserva..'\ de carvão-vapor existentes cm Santa 
Catarina.. basta compará-la com a energia que deverá. transitar 
pelo gascoduto que se pretende lnstnlnr para receber gás boli
vlu.no, que é de 6,8 mtlhõc.s de metros cúbicos por dia de gfl.s 
natural. 

Então, veja a tmportãncia, estamos a construir um ga.seodutO 
para n Importação de gás vapor, cm tcnnos de energia, da Bollvia, 
quo.ndo, se gn.seitlcarmos carvão-vapor para termos energia, po
de-se afirmar que, com 50% das reservas de carvão catarincnse, 
poderia ser obtida energia equivalente a cerca de cem anos de 
operação ininterrupta do gasoduto boliviano, 

De modo que o Governo - porque Isso não foi o MDB quem 
Inventou, nem a ARENA, fol o próprio Governo, numa atitude 
meritória, que se debruçou sobre a viabilidnde econõmlca do pro
jeto, esmluçn.ndo, permitindo hoje o en!oque global, Integrado, da 
exploração de alguma colsa que é fundamental para o País, cxa
tamente nesse momento de crise de energia mundial. De modo 
que não hâ. nenhuma razão plausível, senão interesses outros, 
que até possam vir a ser respeitáveis, porque eles partem do pres
t;uposto de que o Governo teria afirmado - como tllosofin de 
Governo - de que no setor siderúrgico não intcrvirla. 

Mas, meu Deus do céu, a politica é dinâmica e a adm!nls
tro.ção, também. Se, no momento, um projeto desses, mesmo que 
vinculado a uma intervenção, no. área siderúrgica, visa aos in
t.crcsscs maiores do País, num momento de dividn. externa ab
surda, num momento de procura de fontes alternativas de ener
gia, não hfl. por que o Governo nõ.o intervir e impor a sua de
cisão, contrariando esses Interesses que não dizem respeito -
repito - aos interesses maiores dn Nação. 

O Sr, José Lins !ARENA - CEJ - Permite-me V. Ex.• um 
aparte? 

O SR, Ji\ISON BARRETO CMDB - SC) - Pois não. 

O Sr. José Llns CARENA - CEI - Estou de acordo com 
V. Ex."', c, segundo um rclntórlo recente, de cerca de um nno c 
meio atrás, de uma. equipe Internacional paro. estudar o proble
ma de energia, as várias soluções do problema de cnergln, no 
mundo, estão vinculadas a uma posstbllldade talvez até de uma 
superprodução de carvão. Mn.s, é ncccssidn.dc de uma transfor
mação completa dos meios de produção, como dos metas de uu ... 
llznc;ão do próprio cnrvüo, Hoje, a tecnologia de uso do gtis na
tural, que C o co.so do. importação da Bolivln, é, mn1s n.ccs:livel; 
o gás é uma outra alternativa, porque ns rcservns de gás süo 
lmen_:ms - gás n'!Lurnl - mas a tecnologia d.n gnseJflcnção do 
carvuo cm produçuo n. nível de uma siderúrgica, era um proble
ma que cstnvn 11endo estudado - cu, inclusive, troquei Idéias com 
pessoas de Santa Catarina, há cerca de um ano c meJo ou dol5 
- c u noticia auspiciosa que V. Ex.n. nos traz,. e dcs:m posslbl
lldnde da •oluçüo da tecnologlo de produção de gi\s pnra o aço. 
Muto obrigado n V. Ex.'~ Parnbcni?.o o RCU Estado por essn. con
quista, que é realmente multo Importante. 

O Slt. JAISON IIARiti,TO I MDB - SCI - Agradeço n pnr
UclpaçfLo, que dcmont~lm o lntc_rcssc de V. Ex.11 par este problcmn, 
que diz respeito u todll n Nnçao. 
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Concluiria, Sr Pre:lidt~lltf!, hLZt.mdn um apelo no .senLido dC: 
que nfLr) :;~~ penmta G blorpwar da lniclallvu flUI~, por todas as ra
:r.óes, ult.rapa.'iS<~ a .... frontcmt;; tio no:;:;u E:;tado e permite ao Pais. 
Ot!.'ite mornt!nl.o cl«· crl.se, n pror.ura dr! unu1 fórmula a.lternatlVi:. 
que d_c:-;lanr.llc, atê pnr nccc.'iSlclade momi!Otflnr.a, aquela rifjueza 
ouc la c:;t.:i, scmpn• mal utilizada c que :->crvlu pura. o enriqueci
mento de ~-:r_upo;; prlvr...dos durante longot. nno~ c que a~-:orn. tem 
umu dimen.sao malar. 

De modo QUP apr.lo, P. este C o sentldo do nos.so pronuncla
nwn_to, ao Govl!rno Federal, que ou.sc, com o apoio de toda a 
Nru,:ao, e dt:ntro do lnf!U Estado com o apoio de todas as correntes 
politicas, d1~ t.odo:i os setorcs da comunldadr., que permita a San
ta Ca.t.arina a.lmlar o Bra:-;11, antes de ajudara si própria, através 
da lmplnntu.~·ão dr.finlt.lva dessa. sic!r.rúrgica, j:l, com ou sem o 
apoio rl:1 inlciat.iva privada. 

Era u que Linha a dl~..:r. Sr. Presidente. 1Mu1to bem! Palmas 1 

O SR. PRESII>ESTE r Alexandre Costal - ConCedo a palavra 
no nobrr. Senador E:vandro Carreira. 

O Slt, EVANiliW CARREm,\ IMDB - AM. Em nome da Ll
drran~·a, JlfOilunt:ia o ~cgu!nt.e diSellr:>ol - Sr. Pre."iidcntr., Srs. 
SenadorPs; 

Con~~ratulo-me cem o Sr. Ministro da Marinha, em facr da 
nota in,-;r~rtn no .lnrrml do Urasil, do dia 17 da corrente, vazada 
nOli seguintes termos: 

"MARINHA !NSPEC!ONA O JARI 

Belém - Para examinar a nccc.'i.'ildnde de Instalar uma 
agência naval na área do Projeto Jari destinada a me
lhor fiscalizar as cl'!lbarcações que trafegam no Rio Jarl. 
"além da Cllrlosidade de conhecer pessoalmente projeto 
tão dl.-;cutldo", o Ministro da Marinha, Almirante Maxi
miano F'onscca visita. amanhft a região, como paitc de sua 
viaJ;t"em de oito dias a Amazônia. 

Depois de classificar o empreendimento de "uma ~ols,1 
fantástica", o MinL'itro afirmou que o Projeto Jarl "não 
nfeta, cm absoluto, a .segurança nacional porque está lo
cai!zn.do e~n território brasileiro c, portanto, sujeito às 
leis do PUl:i", Mns lembrou que outros projetas similares 
não mais poderão ser criados, proibidos que estão pela lei 
de venda de terra a estrangeiros." 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, congratulo-me com o Sr. Mi
nistro da Marinba porque, até que enfim, alguém resolveu tomar 
posição dc~tro do protetorado do Sr. Daniel Ludwig; n.té que 
enfim alguem resolveu tomar uma atitude dentro daquele en
crave no território nacional. E fui o Ilustre Sr. Ministro da Ma
rinha que, naturalmentr, sem querer ferir su.scetlbllldadc que, 
n:l.turalmcnte, com nqurle cavalheirismo que lhe C cnrncterístico. 
esta usando uma linguagem muito pareimonlosa e multo sutll, 
pois afirma que o t?rojeto não afcta, em absoluto, a segurança 
nacional, porque c::;ta localizado cm território bra.s1Jelr6, mas que 
outros projctos semelhantes não acontecerão jamais no terri
tócio nacional. Ora, parece até uma afirmauv'a con!Uiante, afir
mativa tambem que já foi da lavru do Ministro M:irto Andreazza, 

·na Interior, rti:t.endo que outro projeto daquela nnturcza não seria 
consentida. 

Eu pcr~nto, então: se o projeto é tão bonzinho, .se o projeta 
ê tão utllttá.r!o, :;c o projeto é tão fantástico, se o projeto é tão 
~cnsaclonal, por que não consentir outro semelhante. 

Parece até qu~ há umn incompatlbllade nestas duas aflrmn
~!óes, apenas porque não podemos mais vender terras a estran
geiras. Mas ~c o projeto é benófico ao Brasll, se alguém, vindo 
mesmo de Alfa Centauro, ou vindo da mais recôndita estrela da 
universo e nqul comprasse terra benc!ictancto o Brasil c reall
;mndo um projeto fant:istico c utilitário, por que não consentir 

este projeto? Parece-me que hâ umn tncompatlbllldade, c essa 
lncompatlbllndc eu deixo por conta da sutllezn, do cavo.lhctrlsrno, 
c dn hub!Udnde d_o Sr, Ministro que, graça nas nossos avatares, 
ngora, toma poslçuo e vnl Instalar uma agCncla da Marinha isto 
é, '!m posto da Mar!nha para fiscalizar o que o Sr. Daniel LÚdwi~ 
esta fn_zcndo c possivelmente, nas dar protcção, protcção que n 
Comlssno de A.ssuntas Reclonals, do Senado, que até hoje nlndn 
níto teve, tncluslvc, nem condição de desembarcar no Projeto Jnrt 
pnro. um exame ln loco. 

E tm continuo a dcsn!lnr o Presidente da Comissão de As
suntos Rrglonnls, do Senado para que o !nçn agora, jó. com a co
bertura, sob n é~lde, :;ob u proteção da Marinho. brnsllelrn que hó. 
de se colocar hi. pnrn vlglnr melhor o comportamento da Sr, Dn
nlcl Ludwig. NilO que ele vá construir uma. fortaleza ou Instalar 
um1l guarnição m!Utnr. Hoje níw se conquista mnls com tortn
lcza nem com lnvnsflo militar. Hoje, n lnvnsflO é sutil c é o que 
está acontecendo com o Jarl Florestal, um projeto que jó. começa 
n jogar lixívia e envenenar o Rio Jnrl, A Marlnhn deve tlcar uler
ttl, ni10 para poHsivels contrnbnndlstns lnsl[ml!lcantes, mas prin-

clpaimcntt: pelo poHsív~.:l eontrubrLndo que o Sr. Daniel Ludwi~ 
pode estar fazendo naquela. :ircu, que nln~uém sabe o que ocorn 
lú, aquilo constitui um verdadeiro segredo. 

Parabéns ao Sr. MlniRtro, as minhas congratulações ao !lus
tre Ministro da Marinha, porque ele reprt!senta. a snlva.çãa dn 
honru nnclanal que estava enxovalhada por esse protctorn.do, que 
a Comissão de Assunto.s Regionais, do Senado - até a Comissão 
- nüo tem acesso. A Comissão de Assuntos Regionais do Senado 
Federal não tem acesso, Sr. Presidente; repito. 

Transmita, portanto, Sr. Presidente as minhas congratulações 
no Sr. MJnlstro da Marinha. Até que enfim. rMulto bem! 1 

O Slt, t•RESIDENTE f Alexandre Costal - Concedo a palavra 
ao nobre Senador Franco Mon toro. 

O SR. FRANCO ~IONTORO IMDB - SP. Pronuncia o se
guinte dlscur.so.J - Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

Trazemos ao conhecimento do Plen:í.rio, que neste ato esta
mos enviando à Mesa Dlretora sugestão no sentido de ser elabo
rado pela Subsecretaria de Edições Técnicas, quadro comparativo 
do Anteprojeto da Consolidação das Leis do Trabalho, de Inicia
tiva do Ministério do Trabn.lho, c a atual legislação Trabalhista. 

A Indicação é do seguinte teor: 

INDICAÇAO A MESA 

Tendo em vista o interesse público no debate da reforma 
de nossa legislação trabalhista, scllcitamos à Mesa do 
Senado Federal que autorize â Subsccretnrto. de Edições 
Técnicas a elaborar quadro comparativo entre o Ante
projeto da Consolidação das Leis do Trabalho, publicado 
por· Iniciativa do Ministério do Trabalho, e a Legislação · 
Trabalhista vigente, bem como determinar a publicação 
desse trabalho pelo CEGRAF, para distribuição entre os 
Parlamentares, entidades de classe e demais Interessados. 
Sala das Sessões, 18 de abril de 1979. - Franco l\lontoro. 

Era o que tinha a dizer. r Multo bem !l 
O SR. PRESIDENTE /Alexandre Costal - concedo a palavra 

ao nobre Senador Mauro Benevldes. 
O SR. ~L\URO BENEVIDES IMDB - CE. Pronuncia o se

guinte discurso.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores: 
Num ritma excessivamente lento, vem sendo canstruida a ro~ 

dovlu BR-020, mais conhecida como Brasília-Fortaleza, cujos ob
jetlvos de lntegraçã:~ nacional são verdadeiramente Inquestioná
veis. 

Partindo da Capital da República, a referida estrada bene!l
ctari dlretnmcnte mlcrorreglõcs de Goiás, Bahla, Piaui e Cca.ri, 
em longos trechos que assumirão cxtraordlnârla Importância só
cla-económlca. 

Lamentavelmente. não se promoveu. ató hoje, a. alacaçiio de 
recursos ponderáveis que possib!Utassem a aceleração dos traba-
lhos que ali são· executados. · 

Ao contrário, t&m Incidido sabre as obras as tradlc.tonals re
duções orçam('ntárias, que impedem o cumprimenta dos crono
gramas estabelecidos. 

Ressalte-se que grande parte da rodovia jó. se achà asfaltada, 
devendo, no corrente cxcrcicla, estar ultimada a ligação Brnsílla
Barrclru IBAI c a Picos CP!I-Fortaleza !CE). 

Para o trecho Barreiras-Picos é Imprescindível n destinação 
de data.ç:ões expressivas, sem o que o término das obras continua
rá a ser protelado de !arma enervante, sob o protesto das autori
dades, da classe política e das lideranças camunitó.rlns "da ó.rea 
atingida. 

Ao analisar, cm estudo recentemente divulgado, a constru
ção da Brnsílla-Fortnleza, o economista Agamenon Alves de Melo 
ressalta a sua re:evâncla para a Segurança Nacional da forma 
scgulntc; 

"Anllsnndo-se as ltg"Uçõcs asfáltlcns ntuals entre a Capi
tal da República c as Capltnls Nordestinas dos Estados da 
Bahla, Sergipe, Alngoas, Pernambuco, Paralba, Rio Gran
de do Norte, Ceara, Piaui e Maranhão, verifica-se que 
saindo de Brnsilia para se atingir n qualquer uma. desta.s 
Cnpltnls demanda-se acima de 36 hOras de vlngcm Inin
terrupta, enquanto que pela BR-020 o percurso c o tempo 
serão reduzidos, nn maioria das casos, pela. metade, o que 
cnrnctcrtza a rodovia como sendo estrategicamente tam
bém de Interesse da Segurança Nacional", 

Dcstnque-.se, par outro Indo, que a economia de combustivel 
niio podert'l. deixar de ser considerada, mormente agora quando 
n grave crise cnerRétlcn, com que se defronta o mundo, assume 
contamos lmprevtsivels. 

Nüo se pode abstrair, também, n repcrcussfi.o da estrada no 
desenvolvimento turistlco brasileiro, ensejando a que um nuxo 
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mnlor de vtsltnntcs se registre cm demanda, notadnmente, da 
Capttnl cenrcnsc, já. dispondo, hoje, de uma 1nfrn-cstruturn turis~ 
tlca de porte razoável, com hotéis c restaurantes de excelentes 
padrões. 

Espcrn·sc, diante de tudo Isso, que o Ministro dos Transpor
tes, engenheiro Ellscu Rezcndc, se disponha a oferecer a cober
tura financeira de que carece n BR-020 para o aprcssnmcnto de 
seus trabalhos, a fim de que os mesmos estejam concluídos no 
menor espaço de tempo passivei. 

t este, Sr. Presidente, o apelo que diriJo ao titular dn Pasta 
dos Transportes. secundando outras manifestações que já devem 
ter sido encnmtnhn<las no Governo Federal. !Multo bemll 

O SR. PRESIDENTE <Alexandre Costa) - Concedo a palavra 
no nobre Senador Humberto Lucena. 

O SR. IIUMBERTO LUCENA <MDB - PB. Pronuncia o se
guinte discurso.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

Há poucos dlns, o Sr. Ministro da Agricultura, Dcl!lm Nctto, 
no abordar os vários aspectos de nossn problcmá.tlca ngropccuá
rin, manifestou total menosprezo pela reforma agrária, chegan
do mesmo a afinnar que se tratava de assunto para "economista 
desocupado," 

Isso, Sr. Presidente, num Pois que modUlcou o. sua. Constitui
ção, visando fac111tar a reformulação de sua estrutura fundl:irin, 
ntrnvés do pagamento das indeniznções cm Titu:os dn Dívida PU· 
bUcn; que institutiu o Estatuto da Terra, codificando todns ·as 
nonnas legais referentes no uso social da propriedade da terra e 
às relações entre os proprletlirlos e posseiros, arrendatários c 
trabalhadores rurais. · 

Na verdade. até hoje, as realizações governamentais nesse 
importante setor de nossa economia, são de ordem puramente bu
rocró.ttcas, com o INCRA realizando Q Cadastramento c o Reco.. 
dnstramento Rural. Não se conhece qua.lquer projeto mn.ls sério 
de retormn agrária, havendo apenas alguns esforços na área da 
eolonlznção sobretudo de zonas de ba.lxissima densidade demo
grátlca, como é o caso do Amazonas para ond·C se tenta transfc. 
rir em vão milhares de nordestinos, pois na. primetrn oportunida
de retomam ao torrão natal. 

No Nordeste, onde .a concentração da propriedade tundi:l.rla 
atinge os maiores índices do Pais, ap<Jsnr de sua imensa popula
ção rural, o Governo Federal, até hoje, tem se limitado a socor
rer as situações de emergência que surgem constantemente na re
gião, gerando gravisslmn.s tensões soci:üs, quando, pelo contrário, 
deveria ngtr para evitá-las. 

Agora mesmo, na Paraibn, vo:tarnm a preocupar o povo os 
sucessivos conflitos entre grandes proprietários e posseiros, cujos 
direitos são ardentemente defendidos pela açüo da Igreja que 
vem se constituindo no grande arrimo dos mais pobres, humildes 
e oprimidos. 

Refiro-me, Sr. Presidente c Srs. Senadores, não só "as ques
tões relacionadas com Alngamar e Placas, dirimida::; tardia e par
cialmente peln.s autoridades do INCRA, por ocasião da último vi
sita do ex-Presidente da Rcpúbllca Ernesto Gelsel no meu Esta
do, mas sobretudo no recente confronto entre os novos proprlctit.
rtos de uma gleba de cerca de setecentos hectares dcnominadn. 
"Coqueirlnho" e "Cachorrinho" e cinqücnta !amillns de posseiros 
no munlciplo de Pedras de Fogo, na Paraíba. 

A História é simples c apcnn.s se repete. 
Hit. vários anos ptnqüenta tamillns - cerca de trezentas pes

.sons - residem cm 11Coqueirinho" c "Cachorrinho", no Munici
plo de Pedras d'c Fogo, na Paraiba, explorando, com agricultura 
de subsistência, as suas terras. 

Pois bem, de uma hora parO. outra, desrespeitando o Estatuto 
da Terra que assegura, nos nrrendató.rios, o direito de prcterên
cln, no caso de compra das terras, a Usina Central Olho D'.Agun, 
de Pernambuco, sem necessidade economlcnmentc comprovada de 
alargar a sua 1mcn50 área de plantio de cana-de-açúcar, adqui
riu o. referido. propriedade, de setecentos hectares, Intimando os 
posselr~ a deixar as suas terras. 

Faz três anos que esses trabalhadores lutam pelos seus direi
tos, sem entretanto lograrem o êxito esperado, 

Assim é que jó começaram, por decisão judlclnl, os primeiros 
despejos. A 15 de janeiro de 1070, Donn Dlonlln Otóvla dn Sllva, 
pobre viúva de 00 anos de Idade, teve tudo o que ero. seu destrui
do pela ação de tratares que pnrn ló. foram destacados, sob a pro
toçuo de 30 pollciats armados de ruzll c mctralhn.dora. o despejo 
de seu fllho, por sun vez, jó. está também com dntn marcada. A 
mesma nmençn palra sobre a cabeça de todos os arrendatários 
que cm cnrtn no Presidente Jot\o Baptista Figueiredo, alegam que 
.. os uslnelros dtzem que com o npolo do Instituto do Alcool c do 
Governo Federal queremos a terra para plnntnr cnnn e nós agri
cultores também queremos o npolo do Governo Federal pnrn o 

cultivo do fcijflo, da mandioca c de toda Inv.oura que alimenta a 
Naçáo". Pedem eles no Cherc da Nnçf1o, no que foram apoiados 
por dezenas de sindicatos rurais c pela. CONTAO - Confederação 
Nacional dos Trnbnlhadorcs na Agricultura, que, es~olndos os re
cursos judlclnls, scjn. decretada, de Imediato, nos termos da Ic-~ 
p;isla.çfw vip;entc, a desapropriação dn.s fnzendns "Cuchorrlnho" c 
"Coquclrinho", "para que as famílias ora ameaçadas de despejo 
possam continuar Urnndo, dn terra, o seu próprio sustento, c 
abastecendo de alimento os centros urbnnos mnls próximos." 

Acontece, Sr. Presidente, Srs. Senadores, que o processo rela
tivo o. essa dcsnproprlnção ve-m se arrastando nos orgãos compe
tentes, há algum tempo, n.pcsnr dos insistentes apelos dos traba
lhadores c dos sindicatos c federações que representam n classe. 

Dai o meu apelo no Senhor Presidente da. República, pnrn 
que não apenas ordene prontas c enérglcn.s providCncln.s nos MI
nistros dn Agrlcui.turn. c do Interior e ao Sr, Presidente do INCRA, 
no sentido do exame dessa desapropriação, cm cn.ráter de absolu
ta prlorldndc, antes que seja tarde dcmnls, mas também deem 
malar ênfase à Implantação dn reforma ngrá.ria no Pais, a tlm de 
que casos revoltantes como esses mio venham a. se rcpctJr, per
turbando a trnnqüllldade do melo rural brasileiro, com graves re
flexos de ordem econômlcn c social para toda ·n vida nacional. 

Era o que Unha n dizer. <Multo bem!) 

O SR. !'RESIDENTE CA!cxnndrc Costa) - Tem n pnlavrn o 
nobre Senador Dirceu Cardoso. 

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

Há dias, trouxe no conhecimento do Senado um apelo no sen
tido da malar economia dos gastos de gasolina, n fim de que o 
Senado desse o exemplo as demais categorias oficiais da Rcpú~ 
bllca., no regrado consumo de g:LSolina. 

Um Pais que está consumindo 1.000.000 de barris por dln, c 
cuja. produção atinge apcnn.s 35% do consumo, que, a cada mês 
que passa, o consumo cerscc - pois a venda de cn.rro~ tem sido 
um crescendo magnifico revelador de nosso desenvolvimento - e 
a produção a. cada mês cal, tem que pensar na economia do seu 
consumo de gasolina. 

Se assim não fizer, está correndo, a passo de carga, para uma 
situação tráglcn c irremovível que vai gorar situações lmprevisi
vels. 

Pedl ao Senado que trocasse seus custosos carros Dodge pelos 
carros Opala, mais leves c menos exigentes no consumo de gaso
Una, e n Mesa mnnlfestou .. ,sc contró.rln à troca e quis dizer que 
era Inoperante tn.l permuta, que exigiria. mn.is despesas para o Se
nado. cm face da exigência de mudança.s que deveriam ser fel~ 
tas nns suas oficinas cte manutenção, 

Mas, Srs, Senadores, que se gaste mais na oflcinn, mas que 
se consuma menos gasolina. O dinheiro gasto nas oficinas é di .. 
nhelro nacional; o dinheiro com gasollnn. é dólar que deve snlr, 
sncrlflcando n ec:onomln nacional. 

Fn.lcl também no caso dn Ponte Rlo-Nitcról. 
As centenas de caminhões que descem do norte e do sudeste 

em bu.sca da Rio e Süo Paulo, carregados de produ tos primários, 
são forçados a dar uma volta de 40 qullômetros paro. evitar n 
ponte Rio-Nlterói, por causa do pedágio que all pagam, quando 
a ponte !Ql constrUida paro melhorar o tró!ego da BR-101, com 
uma travessia que dirninuisse seu consumo de gn.sollnn. Pois, o 
DNER, cobrando o pedágio cn.ro, em dinheiro brasileiro, força os 
milhares de carros que na transitam n fazer o percurso do con~ 
tomo dn bnin de Guannbnrn, ocn.slonnndo um consumo de 10 
litros de diesel neste trnjcto, pagos em dólnr, sacrificando a eco
nomia do Pais. Esta é a mentalldade que domina o setor tão Im
portante de nosso. cconom1o., entregue n. brnsUclros deso.vtso.dos o 
lmprcvldcntcs, Cnda litro de gasolina que economizarmos, estamos 
nlivlnndo o peso que cairá sobre ns gerações que estão por vir. 

O SR, PRESIDENTE CA!exnndrc Costa) - Nii.o há mais ora
dores Inscritos. 

Nado. mais havendo n. tratar, vou encerrar a sessüo, antes 
dc.,lgnnndo para a próxima, do 21 de mato, a seguinte 

ORDEM DO DIA. 
-1-

Vota.çúo, cm turno único, do Requerimento n.O 146, de 1070, 
do Sr. Orestes Quércla, sollcltnndo o dcsarqulvamento' do Projeto 
de Lcl do Senado n.o 204, de 1975, de sua nutorln, que Introduz 
nltcrnçõcs nn Lcl n.0 5.782, de 6 de junho de 1072, que !lxou pra
zos de !1Unçi10 pnrtldúrln. ' 

-2-
VotuçiLo, cm turno único, do Requerimento n.O HU, de 1079, 

do Sr. Henrique de Ln Rocque, sollcltundo tenham tramltnçüo etn 
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conjunto os Projetas de Lei do Senado n.o11 12, d~ 1075, 3, 30 c 52, 
de 1970, dos Srs. Franco Montara, Nelson Carneiro, Humberto Lu
cena c Henrique Santlllo, respectivamente, que alteram a Lei n.n 
4 .310, de 10 de março de I%4, que "cria o Conselho de Defesa 
dos Dlrctorcs dn Pessoa Humana". 

-3-
~otnçfio, cm turno única. do Requerimento n.u 149, de HJ7tl, do 

Senador Orestes Querela, so:tcltando o dcsarquivnrncnto do Pro
jeto de. Lei do Senado n.0 200. de 1075, d1~ sua autoria, que altera 
n Lei n.0 1.060, de 5 de fevereiro de ltl50, que "cstabclccc normas 
para a concessão de asslsténcla judiciária nos necessitados". 

-4-
Dlscussúo, cm turno único r apreciação preliminar da canstl

clonnlldn.de, nos termos do art. 206 do Regimento Internal, do 

Projeto de Resolução n.0 l, de 1975, do Senador ILamar Franco, 
que Imprime nova rcdação ao art. 76 do Regimento Interno, e 
adita-lhe pará~rafo visando permitir que o Presidente constitua, 
dUrante os períodos de recesso do Congresso NaclnnaJ, comissões 
especiais Internas c externas, tendo 

PARECER, sob n.0 105, de 1079, da Comissão: 

- de Constltuiçiio e Justiça, pela lnconstltuclonalldadc, com 
voto vencido cm scpnrado do Scnndor Leite Chave::; c voto venci
do do scnadúr Paulo Brossard. 

O SR. !•RESIDENTE 1 Ale,candre Costa) - Está encerrada a 
sessão. 

r Levanta-se a sessão às 18 horas e 30 minutos.J 

ATAS DE COMISSÕES 
COMISSAO DIRETOR,\ 

ATA DA 13." REUNIAO ORD!NARIII, REAUZADA 
EM 16 DE MAIO DE 1979 

Sob a presidência do Senhor Senador Lulz Viana, Presidente, 
c com a presença dos Sl!nhorc5 Senadores Nilo Coelho, P!im<'iro 
Vlce-Prcsldentc, Dlnarte Mariz: Segundo Vicc-Prcsidentc, Alexan
dre Costa, Primeiro-Secretário, Gabriel Hermes, Segundo-Secrctã
rlo, Lot~rivnl Baptista, Tercclro-Sccretárlo, e Gastão Müller, Quu.r
to-Secretúrio, às nove l1oras e a,uar~nta minutos do dia dc:ze:i.scls 
de mala de mil novecentos c l'etenta e nove, rcúnc-l'c a Comissão 
Dl.rctorn do Senn.do Federal. 

O Senhor Prcsldent1~ declara nbcrtm; os trabalhos c dl:.;trlb.ul, 
ao Senhor Segundo-Secretário, o P:ojclo de Re:mluçio n.0 43, de 
1078, que "altera a composição de classes da Categoria J<.,unclonal 
de Assistente Legü;latlvo, c dá outras providências". 

A seguir, o Senhor Presidente concede a palavra a.o Senhor 
Primeiro-Secretário, que trnta dos !)Cgulntes processos: 

1.0 - Projeto de Resolução n.O 00/78. O Senhor Primeiro-Se· 
cretárto esclarece a Comissão Diretora que o projeto trata da 
regulamcntnção da progressão c ascensão funcionais. Discorre so
bre os o.ntcccdentcs do caso, Informando tratar-se de medida. o.b
solutamentc necessária c justa, decorrente de disposição de lei. 
Informn. Que, no. elaboração, comniltou numerosos tecnlcos na ma
téria c pede seja o estudo distribuído a um dos membros da Co
mL<>.'ião Dlrctorn, pnrn recxame c pu.recer. O processo e distribuí
do no Senhor Terceiro-Secretário. 

2.0 - Processos n.os 003336760 !! 000172790, cm que servidores 
do Senado Federal, Quadro Permanente, solicitam reestudo de seus 
enquadrament<Js. O Senhor Prlmetro-Secretó.rio esclarece trata r
se de antigas reivindicações de funclon:í.rlos, com parecer favorá
vel dn anterior Comissão Olretora, que deixou de decidir por es
tar cm fim de mandato. Pede sejam distribuídos os processos a. 
um dos membros da Comissão Oirctorn, tendo sido designado o 
Senhor Qunrto-Secrctó.rlo, para relatar. 

3.0 - Quadro comparativo das lotações dos Gabinetes dos 
membros da Comissão Diretorn da Câmara e da Comissão Dlrc~ 
tora do Senado: a Senhor Prlmeiro-Secretó.rlo mostra ns grandes 
diferenças existentes entre as duas Casas, compreendidas as U
dcrnnças dos Partidos. O Senhor Presidente lembra, na oportu
nidade, o problema. do nsscssornmcnto aos membros da Mesa e ô.s 
Lldernnçns, tendo o Senhor Prlmelro-Sccretárlo sido incumbido 
de estudar n mn.térlo. e apresentar sugestões para a sua solução. 

4.0 - Processo n.0 002498790, cm que o Governo do Estado do 
Ria de Janeiro solicita seja autorizada a funclonitrln Carmen Snl
les de Ollvelrn Arruda., Técnico Legislativo, Classe "C", n ficar il 
cll!~poslçüo daquele Governo, sem prejuizo de seus dlrcltos e van
t:wr.nr.. O Senhor Primelro-Secrctârlo emite parecer favorãvel, nos 
moldes da:; 1\.Utorlzru:ões anteriores c nos termos do At..o dn Co
mlssüo Dl..oetorn, disciplinador da matéria. O parecer d\J Relatnr 
é apmvado, il. unanimidade. 

5.0 - Processo n.O 002187705, em que o Governo do Estn.do 
da. Bnhia sollcltn seja autorizada n continuar à disposição daque
le Governo, pelo periodo de um ano, a funcionúrla Benl Bcltrüo 
Moysés, Técnico Le~il'latlvo, Classe "A'', com õnus para o Senado 
Federal. O' parecer do St~nhor Primclro-Sccrctârio, Idêntico no 
anlí~rior, C aprovado, 

6.0 - Prpcesl'o n.O 00!.!21l17!JD, cm que Jorgt! Antônio Orro, 
A~cnte de 'fclecomunica~!Ões c Elctrlcldad<', do Qundro de Pes
sonl CLT, i'Ollclta cnquadranwnto na C!ltCROria Funcional de A~
slstente Legislativo, Cln.'ise "C". O Senhor Prinwlro~Secrctó.rlo so
llcltn deslr,naçilO de nclator, sendo o processo distrlbuido ao Se· 
nhor Quarto-Secrdúrlo. 

7.0 -Processo n.O 002440702, em que n. Dirctora da Subsccrctn.
rlu de Edições Técnicas propõe a Instituição de retribuições aces
sórias destinadas aos funcionários Sara. Ramos de Figueiredo c 
Carlos Alberto Tavares de Souza. O Senhor Prlmelro-~crctárlo 
pede St!ja o proccs::;o d!strlbuido a outro membro da Comlssii.o Di· 
retora, sendo dcsl6"t1ado o Senhor Segundo Vlcc-Presldente. 

8." -- Processo n.0 00452278R, cm que a Subsecrctnria de Assls
tCncia Médica e Social cncnrninha expediente do Dr. FA.geison 
Jose Tan;-ino Coelho, Médico, Clas:-;c "A", requerendo autorização 
para ausentar-se do Pais, a fim de estag-iar na Cllnlque Chlrur
r;icale de L'hnpltal Louis Mourier, d:t Uni 1:crsldadc de Paris, com 
manutr~w;ão de St~U:i vencim1~ntos f' ajuda de custo. O parecer do 
Stnhor Primeiro-Secrctãrio é favorável à conccs.)ão da autoriza
ção, com manutenção dos vencimentos base do !unclonúr!o du
ranl.t! o período de um ano, c pnssa~en.s aéreas, sem qualquer aju
da de cu:.;to. O parecer do Relator i: aprovado, à unn.nimidade. 

O Senhor Primelro-Sccret:.í.rio, ainda com a palavra., dó. cif•n
c!a U Comis.'iüo Diretora da ex!stCncla da contrataçtío de cento e 
vinte e um servidores para a Seção de Obra.s da Subsecretaria de 
Servl~:os Especiais, al~uns desde 1972, com mais da metade distri
buído:.; pelüs ór~ilOI' do Senado. sem qualquer vlnculo.ção às obras 
da Ca:-;a cm si, o que reputa de lrrc~ular, posto que importa, cm 
realid:.tde, numa ~:ontrntação de pc::;.~oal não autorizada. A Coml:i
súo Dlrctora debate o assunto em profundidade c determino. se
jam tornadas sem efeito as dL'itrlbulções desses servidores pelo 
Senado, que serão dispensados. aproveitando-se cm novo contra
to, ~~xelu;;ivamcntc, os julgados necc&'iârios pela Prlmeira-SccrP
t.aria. 

Com a palavra, o Senhor Scr.undo Vice-Presldente, inlclal
mcntc cumprimenta o Senhor Prlmclro-Secrctiirlo pela sua efl
clcntr. açáo il frente dn Primeira-S-ecretaria L', em seguida, rel:l.-
ta os seguintes processos: · 

1.0 - Projeto de Resolução n.n 04, de 1970, do Senador Murilo 
Badaró, que altera a redação do art. 164, pnró.grnfos l.U e 2.0

, 

Item 2, do Regimento Interno do Se:1ado Federal. Esclarece o 
Relator que o projeto, ao alterar os dispositivos cit~dos, procura 
dar maJor celeridade aos processos c criar condições de gcrár eco
nomia processual. Informa que a douta Comissão de Constituição 
e Ju::;tlça deu parecer pela aprovação do projeto. O parecer do 
Relator é favorável. A Comissão Diretora. apó.-i debater n ma
téria e lembrar vários aspectos do projeto, opina pela sua apro
vação. 

2.0 - Processo n.0 002440792, cm que a Subsecretaria de Edi
ções Técnicas propõe a instituição de retribuições acessórias. Es· 
clarcce o Senhor Segundo Vice-Prcsldente que, embora tenha l'C· 
ccbido o processo no mesmo dia, encontra-se em coudiçõcs de 
relntã-lo. O parecer é no sentido da criação, nos termos do art. 
500 do Re~ulnmento, de uma runc;ilO de "Assistente de Publiea
çõcs Técnico-Legislativas", com retribuição acessórltl equivalente 
ao valor de umn funçüu gr;.ttlrtcada F0-2, paro. a tunclonárla 
sara Ramos de Figueiredo. Debatido o assunto. a Comissão Dlre
torn aprova o parecer c us.sina Ato, que vai ii. publicação, 

A se~ulr, o Senhor Prlmeiro-Secretrirlo traz à apreciação du 
Comissüo Diretom pedido do Senhor Senador Alberto Silva, rela
tivo a servidor do ·rrlbunal de Contas da Unii"lO. Debatido o as
sunto, o Senhor Prlmeiro-Secretúrio é Incumbido de examinar 
a ma.térln. cm prorundldndc e, :;endo n dect.sfLU dn compctênclll do 
Senhor Presidente, apresentar a Sua Excelência n.~ suai' conclusões 
n respeito. 

Nacla mnl.s havendo a. trutnr, à..:; di~Z hora!> c quarenta minutai' 
o &•nhor Prexidente declara encerrados ns trnbalho.s, pelo que, 
1'11, l.nuriv:ll Bat•lista, 'l'crct!lro~Sccrctúrlo, ln.vrel a presente Atn., 
que, assinada pelo Senhm Prc!ildcntc, vnl 1\ publlcnçflo. 

Sala da Comlssflo Olrctora, 16 de mnlo de 1970. - Senador 
I.ulz Vinnll, Presidente. 

-
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CO~USSAO DE LEGISLAÇAO SOCIAL 

o.• REUNIAO, REALIZADA EM 17 DE MAIO DE 1079 
As onze horas do dia dezessetc de maio de mll novecentos e 

setenta c nove, nn Saiu "Clóvis Bcvllucqua", sob a presidência do 
Sr. Senador Helvidlo Nunes, Prc:;tdente c, eventualmente, do Se
nhor Senador Lenolr Varga.s, Vlcc .. Presldente, reúne-se a Comis
são de Leglslução Soelal, com a presença dos Srs. Senadores Jcssé 
.Frclre, Humberto Lucena, Jutnhy Mngn.lhiics, Henrique de Ln. &oe
que, Jalson Barreto, Raimundo Parente, João Cn.Jmon e Nelson 
Carneiro. 

Deixam de comparecer, por motivo justl!lcn.do, os Srs. Seria
dores Moacyr Dana, Aloyslo Chaves e Franco Montare. 

Havendo número reghnental, o Sr, Presidente declara aber
tos os trabalhos e dlspensn a Jelturn da Ata da reunião anterior, 
que é dada cerno aprovada. 

À seguir, o Sr. Presidente, Senador Belvidio Nunes, presta 
esclarecimentos aos Srs. membros da Comissão sobre proposta 
formulada pelo Sr. Senador Franco Montara, na reunião do rUa 
dez de maio em curso, no sentido de que fosse promoVida a tra
mitação em conjunto de todos os projetas em andamento no Se
nado, dispondo sobre o PIS-PASEP, 

Nu oportunidade, o Sr. Presidente Invoca o art. 282 do Regi
mento Interno - que regula a matéria - e declara que os proje
tas em tramitação na. Casa não podem ser· anexo.doa, salvo os Pro
jetas de Lei do Senado n.•• 159 e 252, de 1978, de autoria do Senhor 
Senador Nelson Carneiro, que versam sobre assuntos Idênticos. 

Expllcltada a questão, o Sr. Presidente, baseado na Relação 
que apresenta, considera esgotada a proposta do Sr. Senador 
Franco Montoro e passa à apreclaçiio das matérias constantes da 
pauta dos trabalhos, sendo relatados os seguintes projetas: 

Pelo Senador Henrique de La Rocque: 

Projeto de Lei do Senado n.O 114, de 1977 - Complementar, 
que "Introduz alteração na Lei Complementar n.O 7, de 7 de se
tembro de 1970, que Instituiu o Plano de Integração Social - PIS". 
Parecer: favorável. Em dl.scussão o parecer, o Sr. Senador Jessé 
Freire .pede vista dó projeto. A presidência concede vista da pro
posição ao Sr. Senador Jessé Freire. 

Projeto de Lei do Senado n.O 35, de 1979, que "revoga o arti
go 528 da Consoll~ação das Leis do Trabalho, aprovada pelo De
<:reto-Jel n.O 5.452, de 1.• de mn!o de 1943", Parecer: favorável, 

com a Emenda de n.o 1-CCJ. Conclusfi.a do. Comissão: aprova., por 
unanlnúdade, o parecer do Relator. 

Pelo Senador Jcssé Freire: 
Projeto de Lei da Câmara n.O 22, de 1977, que "acre.'lcenta 

parágrafos ao artigo 766 do Decreto-lei n.O 5.452, de 1.0 de mB.Io 
de 1043 (Consolldaçiío das Leis do Trabalho)", Parecer: contrá
rio. Em discussão o parecer, o Sr. Senador Jntson Ba.rreto pede 
vista do projeto. A presidência concede a vista sollcltada pelo Se
nador Jnlsan Barreto. 

Projeto de Lel da Câmara n,O 92, de 1978, que "altera a re
dução dos artigos 379, 380 e 404 e revoga o artigo 375 da Consoli
dação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-lei n.O 5.4ô2, 
de l,O de mala de 1943". Parecer: por audiência do Ministério do 
Trabalho. Aprovado, por unanimidade, 

Pelo Senador Jalson Barreto: 
Projeto de Lei da Câmara n,O 2, de 1976, que "altera a reda

ção do art. 73, da ConsoUdação das Leis do Trabalho"; Projeto 
de Lei do senado n.O 193, de 1975, que "altera a redação do art. '13. 
caput, da ConsoUdação das Leis do Trabalho"; Projeto de Lei 
do Senado n.• 283, de 1976, que "dispõe sobre o Adlclonal Noturno 
para os trabalhadores regidos pela Consolidação das Leis do Tra
balho"; e, o Projeto de Lei do Senado n,O 121, de 1977, que "altera 
dispositivo da Consolidação das Leis do Trabalho", que tramitam 
em conjunto. Parecer: favorável ao Projeto de Lei da Cll.mara 
n.O 2, de 1976, e pela prejudlclalldade dos Projetas de Le1 do Se
nado n.o• 193175; 283176; e, 121/77. Aprovado, por unanimidade. 

Pelo Senador Helvldlo Nunes: 
Projeto de Le1 da Câmara n.O 23, de 1977, que "altera a reda

ção do artigo 147 do Decreto-lei n.O 5,4510!, de 1.0 de malo de 1943 
<COnsoUdação da.s Leis do Trabalho)". Parecer: por audiência da 
Comissão de Constituição e Justiça, Conclusão da Comissão: aprG
va o parecer do Relator, com Voto em Separado do Sr. Senador 
Raimundo Parente, recomendando reparo de técnica legislativa. 

Por determinação da presidência, é adiada a apreciação ~os 
parecereo dos Relatores sobre os seguintes projetas: Projeto de 
Lei do senado n.0 242, de 1977 - Complementar; Projeto de !Jel 
do Senado n.O 139, de 1978 - Complementar; Projeto de Lei da 
Câmara n.O 100, de 1978; Projeto de Lei da Câmara n.O 51, de 1977; 
e, Projeto de Lei do Senado n.O 159, de 1976 - Complementar. 

Nada mais havendo a tratar, encerra-se a reunião, lavrando, 
eu, Daniel lte!s de Souza, Assistente da Comillsão, a presente Ata, 
que, Uda e aprovada, será assinada pelo Sr. Presidente. 
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MESA 

luiz Viana {ARENA - BA) 

Nilo Coelho (ARENA- PE) 

Oinorte Mariz {ARENA- RN) 

1 •·Secretário 

Alexar~dre~ C0110 (ARENA- MA) 

Gabriel Hermel (ARENA- PA) 

COMISSOES 

Oiretor1 Jota Soare\ de Oli'f'eiro Filho 
Locolr A,.uo 11- Terreo 

Telefonetr 223·6244 ca25·8505- Romait 193 e 2S7 

A) SERVIÇO OE COMISSOES PERMANENTES 

Chofer Claudio Carlo1 Rodrigu15 Celta 
Locolr Anexo U- Ttrr.o 
Telefone: 225·8505- Romoi1 301 e 313 

COMISSÃO OE AGRICULTURA- (CA) 
(7 membro1) 

COMPOSIÇÃO 

Prnidenle: Evelo1io Vieira 
Vice•Pre1identcu Leite Cho~e1 

Titularei Suplantei 
ARENA 

I. Poucn Porto l. Jutahy Mogalhóu 
2. Sclr~edito Canelai '· Affon1o Comorgo 

3. Podre Pedronian 3. Joóo Cahnon 
4. Jo" Un1 

MOS 
I. Evelotio Viairo l. Ag11nor Maria 

'· Leite Chovei 2. Amoral Peixoto 
3. Jou1 Richo 

Aui1tent11r Sonio Andrade Pti11oto- Ramal 307 
Rouniocn: Quarlot·leirot, 01 1 Q,OO horot 

local: Solo "Ruy Borbota"- Amnto 11- Romoit621 e 716 

COMISSAO DE ASSUNTOS REGIONAIS- ~CAR) 
(7 mombrot) 

COMPOSIÇÀO 

Pr11\ide~l'lht· Mendt~l Cal'lnlf'J 
-li<ft flrft\IJ!tl'll" A:;rt~nnr Morr•1 

3•·Secretclrlo 

leu rival Bopliml (ARENA- SE) 

Go1tóo Muhor (ARENI\- MT) 

Jorge Kolume (ARENA- AC) 

Benedito Canelai (,._RENA- MT) 
João 6o1co (ARENA- AM) 

Pono1 Porto (ARENA- SE) 

Titulares S..plootet 
ARENA 

1. Mendet Canele 1. loitnlolftdo ,_ 

2. Jo11lina 2. Albono $;!.., 

3. Joóo Batco 3. Almir Pinto 

4. Vicente Vuolo 
MOB 

I. E'<'andro Carreira I Marco1 Freire 

'· Agonor Maria 2. Humberto Lucena 
3. Mouro Bene ... idll 

Anittenll: Carlo1 Guilherme Fon.-co- Ramal 076 
R•uniOii: Terçaa·feirat, aa lOrOO horat 
Local r Sola "Clo'fil BeviiOcqua"- Anuo 11- Ramol623 

COMISS~O DE CONSTITUIÇ~O E JUSTIÇA- (CCJ) 
(15 mtmbrol) 

COMI'OSIÇ~O 

,,......... ......... La locque 

1•·Va-, ....... , ~ ChO'ftll 
2'·Ylca-~ Hugo .Ori'IOI 

Titularei s..,.lomn 

I. 
~. 

3 
4. 

l. .. 
7. 

9. 

H11nriq~• de La Rocque 
H1IV1dio NIJnll 
Jo11 Sorney 
.A.loytio Chovet 
Aderbol JrJremo 
MrJrilo Bodoro 
Moocyr Oallo 
Amoral fiJrlan 
RaimrJndo Parente 

Hugo Ramal 
L~rite Chovu 
Leu oro Barbozo 

4 Nelton Carneiro 
5. Paulo 6rouord 

Franco Montara 

AaeNA 
1. LtncMr Varga1 
2. Jo6olaKO 
3. Almir Pinto 
A. Milton Cabral 

S. lernordina Viana 
6. Arnon de Mello 

MDB 
Cunho lrmo 
Tar~credo Nove~ 

Dirt~u Cordato 

A11111enl11: Murro !111l01n0 6vono ~rondOo - Roma! JO~ 
Reunrt'1111 O•mrtr:n·fflrrOI 01 10.00 horu1 
\U(\rl 'ioh "(1:-.vil ~ .. lrl' qlon'' - Anuo li - Romnl1'1','1 

LIOIRANÇA DA AR INA E DA MAIORIA 

Lide r 
Jarbol Pouorinho 

Vlce·Lidei"OI 
Aloy1io Cha ~et 

Jo1o Lin1 
Aderbol Juremo 

Lamento Junior 

Moacyr Oolla 
Murilo Sedara 

Soldor~ho Der:'1 

LIDilANÇA DO MOI (DA MINORIA 

Líder 
Paulo Bronord 

Vlc•·Lider•• 
Henrique Sontillo 
Humberto Luc!lno 

Morco1 Freire 

Mo~o~ro B-Jne~ide~ 

Ore11e1 Querei o 

Pedre. Simon 
Roberto Saturnino 

COMISSÀO 00 DISlRITO FEDERAL- (CDF) 
(11 membro1) 

COMPOSiçAO 

Pre1ideflfe1 Jeut frei r• 
Vice-Prttidonfao Lozoro Sorbo1o 

Titulare~ Supl1nle~ 

A~EN.A. 

1. Jeue Freire I. Jo11 Guiomord 
2. Joóo 6oaco 2 Tono Outro 
3. Pouca POrto Bendito Co1'111lo~ 

'· Saldanha Oeni 4. Moocyr Dollo 
S. .A.IfonKl Camorgo .. Murilo Bodoro 
7. Benedito Ferreira 

MOB 
I. Itamar Fror~co Henriq~e Sontillo 

' lo1oro Barbo2o Rob0110 Soturn,no 
3. Adalberto Seno 3 Gil~on ~acho 

Mouro Senevidu 

Aui~tenle: Ronaldo Poc~eca. de Olrveira - Ramal 300 
ReuniOe~t OumiOI•feirot, O i 10·00 horot 
Local: Sola "Ruy Borboto"- Ano•o li- Roma'' 021 r 711 

COMISSÃO OE ECONOMI.I.--:- ,CE' 
III membrct; 

COMPOSIÇÀO 

Pr01idonte llomor Franco 
' ViC!!·Pr!tlidente Robt:~r10 Soturn•no 

Arncn d11 Mello 
Bernordmo V1ono 
Jc11 L1n1 
Jol\0 ho<~O 
Mdton Cabral 
Be!H!dtto Con~lo1 
luiJ ca~olconte 

Hoh11r!o 5oturn,no 
llnr'lor ~ron:o 

Morto\ Fr"'11e 

~ ll,.d<"> Sort"l'• 

H~l~1d10 NuntH 
Alberto Srl~a 
S.n~d•to ~er,.na 

" v,,,.,,, v~olo 

MDB 

Jot~ R,1 t•o 

O••l'"l o ..... , .. l 
iOr1lt,.d.J N!!•l!\ 
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Aniuente1 Daniel Rei• de Souza - Ramal 67~ 
ReuniOe11 QuoNat•leirol, Cn10130hora• 
Local1 Sola "R!Jy &orbo1a"- Anuo 11- Romai1 621 e 716 

COMISSÃO DE EDUCAÇÃO E CULTURA- (CEc;) 
(9 membro•) 

COMPOSIÇÃO 

Pretidenle1 Joóo Colmon 
Vice·Pre1idente1 Jutahy Magalh611 

Titularot Suplent11 
ARENA 

1. João Calmon 1. Jo11 Lin1 
2. Tor~o Outra 2. Arnon de Mello 
3. Jutahy Magalh011 3. Jorge Kolum• 
4. Aloytio ChaYII 1. Pedro P1drouidn 
5. Aderbal Jur1ma 
6. Jo11 Sorney 

MO& 
1. Adalberto S.no 1. Marco• Freire 
2. EYelo1io Vieira 2. Gilvan Rocha 
3. Franco Montara 

A11i1tente1 S6nio Androd• P1ixoto- Ramal307 
Reuni0111 Quintal·fllra•, 01 lMXI hofa1 
Local! Sala "Cióvi• Bevilócquo" - Ane•o 11- Romal623 

COMISSÃO DE FI1'4ANÇAS- (CF) 
(17 membros) 

COMPOSIÇÃO 

PrRi'*"'• Cunho Uma 
Vko-P-Tanatdo-

Tltular11 

1. Raimundo Pa,.. 
2.Jo .. ~ 
3. Amaodo-

"·"'-S.AHama~ 
6. Vlc-Vuala 
7. Alberto 5it.a 
8, Amoral furtan 
9, Jorge Ka"
\O,Mahy~ 
11. Mendo• Canole 

1. Cunha Uma 
2. Tancredo Nem 
3. Rob1rto Soturnlno 
I, Amoral Ptixoto 
~. Pedro Simon 
6. Mouro lllntYidtl 

........ -I.--2 ..... C.O.O 
:~.-..."' ..... ... __ 
,,.,...., 
.. -Colool 

-1.--2. _ ..... 

3. L4leN 1Dtbca1a ··--
Ani1tent•• António CDrlo1 de l'orlogutlro- Ramal 67~ 
Reuni611t Qulnto•·feira&, 01 9t30 hora• 
Local. Solo "CióYil BIYilócquo"- An110 11- Ramal623 

COMISSÃO DE LEGISLAÇÃO SOCIAL- (CL.S) 
(9 membro•) 

COMPOSIÇÃO 
Pre1idente1 Helvldio Nunll 

Vlce·Prllidente, lenoir Vergo• 

Titulor11 

1. Lenolr Verga• 
2. Helvldio Nun11 
3. Jenl Freire 
A. Moocyr Oatlu 
~. Htnrique dt lo Rocque 
6. Aloy1io Chovei 

Suplent11 
ARENA 

I, Jutahy Magaih011 
2. Raimundo Parente 
3. Jaoo Calmon 
A. Benadito Canelai 

1, Franco Montara 
2. HumbeNo Lucena 
3. Jaiton Barreto 

MDB 
1, Nel•on Carneiro 
2. Morco1 Freire 

Auillonte1 Daniel Rei1 de Souza- Romal675 
ReuniOe11 Quinlal•leirol, 0111100 hora• 
locoh Solo "Ciovi1 Bovilocquo" - An1xo 11- Ramal 623 

COMISSÃO DE MINAS E ENERGIA- (CME) 
(7 membro1) 

COMPOSIÇÃO 

Pre1idente1 Arnon de Mello 
Vice·Presidente1 Alberto SiiYO 

Titulare• 

1. Luiz CoYalcante 
2. Milton Cabr~:~l 
3 .. Alberto SiiYa 
4. Arnan de Mello 

1, Dirceu Cardo1o 
2. Itamar Franco 
3. Htnriqu• Sontillo 

Suplent•• 
ARENA 

I. Affon•o Carnorgo 
2. JoOo Calmon 
3. Jutohy Mogolhon 

MDB 
1. GiiYon Racho 
2. Roh.rlo Safurnino 

Auitttntt• Ronaldo Pacheco di Olivtiro - Jlomol30ó 
R1uni611t Qyarta .. ftlras, Os 11100 horo& 
Locah Anexo "B"- Sola ao lado do Gab. do Sr. Slnador 
JoOo Basco- Ramal 4BA 

COMISSÃO OE REDAÇÀO- (CR) 
(5 mtmbros) 

COMPOSIÇÃO 

--Cordaoa Vboi"Ntl.l I e ......,_ SIMI -1. ,_Dulnl 2.--3.-~ 

'·-'"*-2.--
........ 

AIINA 
1' JoOa Caiooaft 

2. -·-.. 3. Jaot Sa,.., 
MDI 
l.~Rcimo• 

~ Morio 1Mrt10 Mogolh611 Mo"a .:- Ramal I 3A 
leun~lt Qulhtol'ftirat, 0112t00 horo1 
Local. Sala "Cióvi•lrtilócquo" - Ane~o 11 - Ramal 623 

COMISSÃO DE RELAÇOES EXTERIORES- (CRE) 
(15 membro•) 

COMPOSIÇÀO 

Pr11idente1 Tor10 Outro 
1'·Viet·Pretidenta, Saldanha Oertl 
2'·Vice·Pre•identet Lamento JUnior 

Titularei 

l. Tono Outra 
2. Bernardino Viana 
3. Saldanha Deni 
A. Lamento Junior 
~. Mendn Conole 
6. Adtrbal Juremo 
7. Almir Pinto 
B. Lenoir Vorgat 
9. Jo1é Sorney 

Suplenttl 
ARENA 

I. Aloy1io Cho~n 
2. Adtrbol Juremo 
3. P1dro Pedronion 
1. Henrlqu• d• lo Rocqu• 
~. Jo11 Guiomard 
6. lul1 Cavalcante 

MDB 
I. Paulo Brouard 1. MarCOI Freira 
2. Nel1on Carneiro 2. Mouro Senevides 
3. Itamar Franco 3. Leite ChoYel 

•• Jo11 Rlcho 
S. Amaro I Peilalo, 
6. Tahcredo NtYII 

Ani1tente1 Antónia Corlo1 da Nogueira- Ramal 675 
Reuni6n Quarto•·feirol, 01 11,00 horas 
Locoh Solo "Ruy Barbosa"- Anuo 11- Romai162l e 716 

COMISSÃO DE SAÚDE- (CS) 
(7 membro•) 

COMPOSIÇÃO 

Pmldenh11 Gilvan Rocha 
Vice·Prtsidente, H1nrique Sontilla 

Titulor11 

1. Lomonto Júnior 
2. Almir Pinto 
3. Alberto SiiYO 
A. Jo11 Guiamord 

1, Gilvon Racho 
2. H1nriqu1 Sontillo 
3. Jai.an Borl'lto 

Suplente~ 

ARENA 
\, Saldanha Cerzi 
2. Jorge Kalume 
3. Benedito Canela• 

MOB 
1. Jo .. Richa 
2. Adolblrto Seno 

Aui1tenf11 Carlo1 Guilherme Fon1eca - Ramal 676 
Reuni0111 Quintos·feiral, 01 10130 hora I 
locol1 Sala "Ruy Barbo1a"- Anuo 11- Ramait621 e 716 

COMISSÃO DE SEGURANÇA NACIONAL- (CSN) 
(7 membro•) 

COMPOSIÇÃO 

,...,.I Jorve Kalume 
Vkt-,......,..1 Mouro lln1Yid11 

Titular11 5uplentn 
ARENA 

I. Jorg~ Kolurne 1. Raimundo Parente 
2. luit CaYalcante 2. Amoral Furlan 
3. Mutilo Badoro 3. Jo11 Guiomard 
4. llnedito Ferreiro 

MDB 
1. Mauro Bln1vidn l. Cunho lima 
2. Agenor Mario 2. Joitan Borrara 
3. Hugo Ramo1 

Auiuent•1 Corlo1 Guilherme Fonteco- _Ramo1676 
R1uniOI11 Quarta•·ftital, 01 9!30 horal 
Locol1 Solo "Ruy Barba1a"- Anuo 11- Ramait 621 e 716 

COMISSAO DE SERVIÇO PUBLICO CIVIL- (CSPC) 
(7 membro•) 

COMPOSIÇÀO 

Pratidente, E~ondro Carreira 
Vice•Prnidentet Humberto tucena 

Titularei 

1. Raimundo Parente 
Htnrique dt la Rocqua 
Bernardino Viana 
Alberto 5d~o 

Suplenltt 
ARENA 

I Allon1o Camur,go 
Pedro Pedrou1an 
Adttbol Juremo 
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1. hondro Carreiro 
2. Hymberto Lucena 
3. lazoro Borboto 

MOB 
I. Ore'1t11 Quercia 
2. EviiOtio Vieira 

1. S.nedito Femiro 
2. Vicente Vuolo 

Auiltente. SOnio Andrade Ptiloto- Ramal :107 3. Pedro Pedronian 
Reunióe1, Quintol·feirol, Os9,30 horo1 -4, Alfon10 Comorgo 
Local, Sola "Ruy 8orbo1o"- Anuo 11- Romoil621e 716 

COMISSÃO OE TRANSPORTES, COMUNICAÇOES I. Evondro Carreiro 
E OBRAS PIJBLICAS- (CT) 2. Lozoro Barbo10 

(7 membrot) :1. Orettel Ouercio 

COMPOSIÇAO 

ARENA 

1. Pano1 POrto 
2. Lomanto JUnior 
3, Alb•rto Silvo 

MOB 

1, Leite Chav11 
2. Agenor Maria 

Pretident11 Benedito flrreiro 
Vlce·Presld•nte, Vicente Vuolo 

Ani•tente, Ronoldo Pacheco de Oliveira- Ramal 306 
ReuniOet1 Terçol·feirot, 01 10,00 horo1 
local, Solo "Ruy Borboto"- Anuo 11- Romoit621 e 716 

SERVIÇO DE cc:ussaes pr;n.~U\~!C:~TES 

S) SERVIÇO OE COMISSOES MISTAS, ESPECIAIS 
E OE INQU~RITO 

Camiu611 T•mpororial 

Chefe, Ruth de Souza Catlro 
locah AneJ!a 11- Terreo 
Telefone, 225·850.5- Ramal303 
1) Comin6et Tempororio1 poro Projeto1 do Congreuo No· 
cional 
2) Cominõet Temporario1 poro Apr1ciaç6o de Vetai 
3) Comin6et Etpecioit e de lnqulrito, e 
A) Comiu6o Mllto do Proj1to de lei Orçamentaria {ort. 90 
do Regimento Comum), 

Auittentes de Comiuó111 Haroldo P~reiro hrnande1 - Ra· 
mo1674; Alfeu de Oliveira- Ramai67AJ Cleide Mario S. F. 
Cruz- Romoi598J Mouro Lop11 de So- Ramal :110: Leila 
LeivOI hrro Cotlo- Romoi,31A. 

HOnf.:uo O,\S REW/IÕES 01\S CO:HSSÕJ.:S Pr.H:·:t~~~E:JTES DO SEt:ADO ft:DERJ\L 

HO:'.i'• .. s 
' 

TERÇt~ s ,, L /1 !i IISSI.ST;;::-:-r: IIOIU\5 QUINT/1 s ti L .\ s :..ss r s:·s~:r s 

c.T. RUY UIIRnos;\ RONI\LDO c.r. cv~vr s nrv r:.....íc·:;t:~\ ,-.r;-:·,:.;;ro 
RJJ:lais-621 o 7l6 Ramal - 623 Ct\RLOS 

10:00 09:30 

C.I\.R. CLOVIS BcVIL~COU/1 GUILHERNE C.S.P.C. RUY B.\RilOStt. SÜNIA 
R.:&:nul - 62J R.:&.':luis·62J. c 7l6 

t!OMS QUI\RTA s " L " s 1\SS ISTENTE C.E.C CLOVIS BEVIL~CQUA SONiil 
num.:ll - 62J 

09:30 c.s.N. RUY Dt\RBOS!I. GUILIIEilME 10:00 
Ramais-621 c. 716 

c.o.r. RUY BARBOSt"t. RONALDO 

CLOVIS BEVIL~CQUI\ M/\RI/1 Rumais-621 e 7l6 
c.c.J. 

Rolrnal - 623 HELEN/\ 10:30 c.s. RUY BARBOS/\ GUILIIER!•IE 10:00 
Ramr~is-621 e 716 

C.A. RUY 01\RBOS/\ SONII\ 
Ramais-621 e 716 ll: 00 C.L.S. CLOVIS DCVII.f.CQU,\ DANIEL 

Ramal - 623 
10:30 C.E. 

RUY BARBOSA 01\NIEL 
.namais-621 e 7l6 12:00 C.R. CLOVIS BEVIL~CQUA IlM IA 

Ramal - 623 THEREZA 
C.R.E, RUY BARBOSA ANTONIO 

Ramais-621 c 7l6 CI\RLOS 
11:00 

C.M.E. ANEXO "B" RONALDO 
Ramal - 484 
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REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL 

Seção li 

A:>:O XXXI\' TER(,\-FF.IIU, ~:~ llE .IL\10 OF. 1!1.7!1 JmASiLJ.\ DF 

SENADO FEDERAL 
S l' M ,\H I O 

- .\1',\ DA 72.a SI·:SS.\0, 1-::u 21 DE ;\l:\10 UE 1!17!> 

l l - ABERTURA 

I ~ - E:..XPEDIE:NTE 

I :?. t - Ofit•ios do Sr. I."~St•eret:lrio da f:unara do!'t Oepu~ 
t;adns 

Encami11hanclo á rcl'istio ~h Sr:tnch tllll,iorata~ do~ .~cglti11-
1t•s pmjL'Inss 

- Pmit•to c!C' I..l'l cl:t Câmilra 11." :!517!1 111:1 :!.1-lfi/ifi. na Ca
.'i:l (il· ot'il-:t'llll, qut• intraclnl m''c!Hicarôc.:. n~1 L~i 11." 5.hl'i. dr 
13 de :.;etcmbro de ID6t:i. que ct·iou o Fundo ele G~ranliil do T•·m
po (Jl' SPI'Viça. 

PI'njt•tn dl' OrC':I'l'ln lt•gi.-;latlvo n." 817!1 •n.•• 417ft, n:~ C~t
m.Ira dos Df\JH!L.ldo::•. qur :ljwovn o Prntor.olo rir pron·og:tran 
do Acordo sobt·r o Comcircin Intt!l'll:tcionnl ele T~>:tC'is 1 Ar.ordo 
~ul!\t'ilmls•. :1ssin:ulo rm Gl'llf'ln·a. a 30 eh~ dt'ZPillbl'o di' 1977 

Rcfert'lllt·.~ ci .~coui11tr lltclft•ria: 

~- ProjL•to de Rcsolur~·w 11.11 417!l. qm• nltt•t':l n l't'd:tcúo elo 
nrtino lfi-1. p:u·:'q~mfo J.u c :.!.''. do Hl'Rimcnto Intt•rno do St•nado 
F'L'Clt~ral 

1.:!.3 ('nmnnir:u~:in ria J•rc-.icll•nria 

t\rqulvamrntu elo Proicto de Lt:'i do Sl'n:tdo n." 64/75. 
por tct' rcerbido p;U'C'cen>;; r•mtrúrtos, qtwntu ao tnertto. elas co-
1\ttSiit·:;·~ a qul' foi di:>tt·tbuido. 

.1.:!.·1 - l.l'itur:1 eh~ Jlrnjt•lf) 

PrnJct.n eh• Lt'l du Senndo n." 134.'70. ele autor:.\ do Sr. 
. o::t'll.lciOI' LonHultu Juiliut', que rquip:tra u.-> pruft•ssorc . ..; d•· r!•·li· 
•'ll'lltt~s auclilt\'OS nos hnhilttadns t'\1\ ma~.:i:;tcno l'SJll'Ct:ll dl' PX
•:t>pe!onnts 

I :!.5- Di:-.,•ursn..; du 1·:'\IICIIit•nlt· 

Sf.'NADOR l.OL'IUVM. 1-1.·\P'/'ISTtl - Crh1~·:ln dco tHwus p:u
~tclt•" ('1111\ a pl't'St'l'\'acúo d~l'l atuat~ OlL:rt'mia~:ti••s p:lrtlclart:-~:.; 

sr;NADON 11/RC/o.'U CAJWOSO ~kclitla..-. qup jwdt>rl:1m .•;f'l' 

Hlt>!.:cla:; Jlt'lo St'n:Hld l·'t•dnal. para unta 1~w:ur t't'IIIHI.J\i.t dt• 
l'•illllJilSIÍ\'l'l. r\jll'lll ;!O !lNEH t'lll 1'~1\'tll' da l'tt!IH',l!l ;:1;\ !:IX:t dt• 
;wd;HUn t'tllll'alla :111: '.'l'h'llins r!!• mrga n:' Jl•J!ltt· !i.J•t 1\11!1 l'tll 
t'tlJH •. ,li' lll.Jt•livu Cun::.ilkl';tt'tu•~: ~olJI'L' a t·.~o:plul':\t'i.ILI pvlrt:ltlt•t';J 
li• 1 J;:-;1 ~:I 

1. 2 11 - Lf!itura de 11rojt•tt1 

- ProJeto de Lei do Senado n.u 135170. dt! nutorin dn Sr 
Sennctor Age~or M.n·ia. que estabelece critt!rio para a lll:ltnra
~:l.u da.~ tnrifas aos scr,·íços públicos que l'!:ipcci!icn. c cl:i outra.'i 
providt!ncius 

1.3 - ORDEM DO D!A 

- Rt'Qucrimcnto n." l-tG/70. de :Httoria do Sr. St·nadur Cn· . .;. 
Ll'" Qu&i'Cla, sollcH;wdo o clesarquivamrnto do Pt'OII~to c!t' Lt·: 
do Sf.'nrado n.u 20·1. ele lrl75, de sua nutoria. que introduz altPI':l· 
c.;rks n;l Lri 11.0 5.782, dt~ C de junho de 1!1'i':!, qur rixou pr;lZU:-. 
de filiac;üu pa1·tidana. :\JII'U\'~\cln. 

-·· RNJUt'l'imcnto 11.0 14817\J, de :1utoria do Sr. Senador Hcn
nqllt' de la Roequ•'. sollcttnnclo tt•nhnm tramitnc::in Pm cnntunto 
u:i Pl'OJctos de Lei do Sen;1clr: n.n~ 12/75. 'J, 3!l r 5:!, cl•• Ul'iU. elo~ 
Srs. Sen:tciOrC'.'i F:·:1nca Montoi'O. NeLson Carneiro. Humberto L11~ 
cena t' Henrique SJnntlllo, resper.tiv:lmentí'. fllll' alt1:rnm a Lcl 
n.1

' .;.31!.!. clt• 16 de man:o de 1964. que "cria o Conselho de Or.fr·
.-;:1 dos Dll'l'ltos da f'f'~son Humann" ,-\p.-ovado. 

- Rt•qm•nmcnto n." H9,.i!l, dt· autot·ia do Sr. Scna'ctor Ores
ti'.~ QuCrcia. solicitando o dl''i~rqulvanwnto do Proieto dP Lt•l 
elo Scn:-~do ll 11 :WfJ, clt• l!l'i5, de sua ;~utul'ia, qut• nlt~l·a :1 I.t•i 
11. 0 l.CDO. cit) 5 de fl'VL'I'L'ii'O clt• 1D50. que "r . .;taiJelcr.t• normas tm
l':l n cunc~·ss:io ele assistcnc1a judtelart~l nos necrssttado:-." 

.\Jiru,·aclu. 

- 0 1'ojctn clt.' Rt·'ioludo n:• 1/75, clt• :1\itonn do !=ir. SenncJor 
1tamn1· F'ranco. CJ\tl' imptlmc ~10\':l l't'dotcüo al) ar!.. 7fi elo Rt•lú
nleilt'l l!itl'l'liO. L' :lclilii-Jhe r·,\1'3P,I':lfn \'b;:tnd(l JH'l'lllltJI' C,t!t' 11 
Pl't•stdelltt· eon,.;titll~l.. dut·anll' os pt•riodos d1! rl'et•sso do Con
l:l'l'~.)~l 1'\:u~iun~ll. Cumissôt•:o F~~·peclnis internas t' c>dt•i'nas. • Apre
et~H;âo Pl't•litnin.\1' c!a constllllciullalidadl.'•. Obcus~;"an t'lll't•rra
cta. apus u~:trt•m d:\ pni:WI':l os Sl''i. Sl'IJ:IClorcs lt.;tmnt· F'ranro . 
!\'1Dat:Yl' Dalla l' Dti'CL'II Cnrdo.'io, ficando a votacào :ldiad:l po1 
tn!ln ck t11111rum 

J.l - DISCURSOo <1Pc1S A ORDEM DO D!A 

Sf.'NtiDOU P:lt:l.O BROSStlRD ·- F~xttll\ào dos p:1rt1clos po
lttlt•o.s 

St:N,.IDO!~ MU!Ul.O D..tl.J.·\no. p~·la LHJcrançn -· Coml'llta
no:.; :111 dl.-.rursn dn ,,l':Jdor rtUP o :lllll'('t'clt•ll na tnlmll:l. 

~"'f.',V.·llJOU /'J'.L1/,.IJ: Fl~i\NCO JJp~·.t·umprtlllt'lltn. pnr par-
lt• t!a Jln·.·;Jtll•nrta. rL' lhnltla ... t!tJ Hq.:llllt'!lln Comtull. qu:~tldl• tia 
\'t•t;tt".<u. Jh·ld L'un:.:rt':,:;u ~.a:Hlli;J.I, d.t l'l'llp'.J.·;ta c!L' Ellll'tHl:1 .1 

-
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Con~tltutçào n9 :N/78, dispondo sobrt~ eleição dlreta para Go
vernador, Vice-Governador t• Srnador. 

SEN,tDOR JOSÊ RICilA- Decisão aprovada pelos membros 
do Movimento Democrático Brasileiro, do Estado do Paraná, d1• 
permanecerem unidos enquanto não houver sido restaurada n 
plenitude democrática no Pais. Extt'nção da nota promissória 
rural. 

SENADOR EVANDRO CARREJR,I - Apelo as autoridade> 
governamentais em Cavar da realização, em Salvador, do con· 
gresso nacional das estudantes. 

SENADOR MAURO BENEVIDES - Criação, com sede cm 
BrhsíUa, de Tribunal Regional do Trabalho. 

l.á- Dr.:SIGNAÇAO DA ORDEM DO DIA DA PRCXIMA 
SESSAO. ENCERRAMF:NTO. 

2 - IHSCUitSOS t•ttUNUNCIAUOS 1~!\1 SESSóES AN'rt:
JtiOitES 

- Do Sr. Senador Dirceu Cardoso, proferido nas ses~ócs de 
14 " 15-5-70. 

- Do Sr. Senador Marcos Freire. proferido nn sessão de 
18-5-70. 

- Do Sr. Senador Aloy!iiO Chaves, proferido na !it•.s.sõ.o de 
18-5-70. 

a - MI\S,\ DlltETOitA 

4 - LIDEitES E VICE-LIDt:RF:S DE PARTIDOS 

5 - COMPOSIÇAO DAS COMISSOES PERMANEN'I'tS 

ATA DA 72." SESSAO, EM 21 DE MAIO DE 1979 

I." Sessão Legislativa Ordinária, da 9." Legislatura 

PRES!Di!:NCIA DOS SRS_ LUIZ VIANA, ALEXANDRE COSTA 
E GASTAO !IIIJLLER 

AS 14 HORAS E 30 MINUTOS, ACHAM-SE PRESENTES OS 
SRS. SENA·DORES: 

Adalberto Sena- Raimundo Parente - Aloyslo Chave::; - Ga· 
briel Hermes- Alexandre Costa - Henrique d1~ La Rocque - Jose 
So.rney - Mauro Benevldcs - Agcnor Maria - Adcrbal Jurcma -
Luiz Cavalcante - Lourlval Baptista - Jutahy Magalhães - Lul.z 
VJa.na - Maacyr Dalla - Murilo Badaró - Gastão Müiier - Men
des Canale - Paula Brossard - Pedro Simon. 

O SR. PRESIDEN'I't 1Lulz Viana) -A lista de presença acusa 
o comparecimento de 20 Srs. Senadores. Havendo número regi .. 
mental, declara aberta a sessão. 

O Sr. 1.0 ... Secrctil.rio procederá à. leitura do Expediente. 

t ltdo o seguinte 

EXPEDIENTE 

OFICIOS 

Do Sr. 19-Secrctâ.rio da Câmara dO.'> Deputados, encaminhando 
à revisão d., Senado autógrafo~ dos seguintes projetas: 

PROJETO DE LEI DA CAMARA N." 25, Dt: W79 
(n.11 2.146/76, r~.:. Casll de origem) 

Introduz modHica~óes na Lei n.11 5,107, de 13 de se~ 
temhro de 1!166, que eriou o Fundo de Garantia do Tempo 
de Serviço, 

O Congresso Nacional decreta: 

Art. 1.0 O incisa II do art. 8.0 da Lei n.0 5.107, de 13 de se
tembro de 1066, pD..'isa a vig-orar corn a seguinte rcdação: 

"Art. 8.0 

1-

U - No casa de rescisão, pelo cmprer;:ado, sem just.n cnusn, 
ou pela empresa com justa cnusn, n contn podcró. ser ntl~ 
llznda, parcial ou totalmente, com a assistência do Sindi
cato dn cnte~orin do empregado, ou, na !alta deste, com 
a do representante do Ministério do Trabalho, nus Sl~guln
tcs situações devidamente comprovndns: 

al npllcnçi10 do capital cm ntlvldadc comercial, Industrial 
ou U[~ropecuârla, cm que se haja csta.bclecldo lndlvldunl
mentc ou cm soclcdudc: 
bJ aqulsiçflo, ampllução, ou reforma de moradia próprln, 
nos termos do art. 10 drlitu lei; 

(!l lll'C~);ldadc r;-rave c pl·emcntc, pessoal ou familiar; 

dl aqul11lçüo de equlpanwnto drst.lnndo a ntlvldadc dl' na
turi~Za aulonoma; 

4'1 po1· motlvu di! ea:;unwnto." 
Art :.! 11 t•:sta LPl t•ntrar:t t'!Tl vl!•.nr na r!:tta dt• :;ua pulll!l'at,'otn 

Art. :1.0 Ht'VUI(:Itn-.'il' a;; riJ:.pol'dl,'()t'.'o 1'111 f'lllllr:·~rl' 

LEGJSLAÇAO CJT,\DA 

LEI N." 5.107, DE 13 DE SETEMBRO DE 1066 

Cria o Fundo dr. Garantia do Tempo dt- Serviço, ._. dâ 
outr.1s providências. 

Art. 8.0 o empregado poderá utilizar a. conta vinculada. na." 
seguintes condições, conforme se dispuser em regulamento: 

II - No caso de rescisão, pelo empregado, sem justa causa.. 
ou peln. empresa c.:om justa causa, a conto. poderá ser utilizndn., 
parcial ou totalmente, com a nssistêncla do Sindicato da categoria 
do empregado, ou na falta deste com a do representante do Mi· 
nlstt!rio do Trabalho c Previdência Social 'MTPS 1 nnl:l seguintes 
situações, devidamente comprovadas: 

ai aplicação do capital cm atlvldnde comercial, industrial ou 
agropccuó.ria, cm que se haja estabelecido indiVidualmLmtc ou cm 
.'iocledade; 

h 1 aqutslçüo de moradi:J própria no.'i termos tlo art. JO dest.a 
lei; 

cl necessidade grave c premente pessoal ou fam1Jiar; 

dI aquisição de equipamento destinado a atlvltl:Jdc de nature
za nutõnoma; 

et por motivo de casamento do empregado do sexo feminino 

III - durante n vig-ência do contrato dt~ trabalho, a canta 
somente poderá ser utll!znda nn. ocorrência das hipóteses prcvls· 
tas nas letras h c c do Item li deste artigo. 

r As Comissõc.~· de Lcot.~lação Socfal c de l"tnauças.) 

I'ItoJETO UE UECitETO LEGISLATIVO N." B, llE 1979 
tn.u 4/7!), na Coi.mara. dos l)eputadosl 

;\JJrO\'a o J•rutocu(o dt• l'rorro~ta(,'iio do Acordo sob~ 
u Comercio lntcrnaclonnJ d1~ Té:dt~is (J\cordn !\1u1Ufibras). 
assinado em Gt~nehr!t, a 30 de dt~7.embro de l!J77. 

O Congresso Nacional decn~l.u: 

Art. l.U Fica aprovndo o Projeto de Prarro~nçüo do Acordo 
sobre a ComCrclo Intcrnaclonnl de Tt!Xtels tAcordo Multl!lbras), 
nsl\lnnda cm Gtmebrn, o. 30 de dezembro d1~ H177. 

Art. 2.0 F.ste decreto lc~J~Islatlvo entrara t~m Vlf~IJr nn. dntn 
de sua publlcuçàCI. 

Ml~NSAGEM N-" :!::!li, DI~ 1!17!1 

Exr.eltmti:;slmm: St•nhnr1•s Mt~mhro:-; rln ConJ:n·~so Nadonnl: 

Fm c:rmformldadt· t~tllll o dt!.p'l:.lu no :\rtl1:11 1•1 lneJ:;o 1, da 
Consll1.nlc;au l•'t·tlt•ral, tt•nl\o a lltJJHa dt• :dtlmwlt•J .\ t'lt•vad;l con:.l· 
rlt•rat,':·m \]•· Vo: .. c;a:. 1<-.;c·t•lc·rll'la:;, ;d'tlltiiJ:tnh;cdo r!t• J·:.xpcl.'il<,'olO :!!· 
~-l<ill\'oJ:. d1· .'-it·:,ll•lr /l.llll)',!lfl dt• •·:.•,l:ttlll ;!·~·: llo'l.li',Jf' !· •. :t•(ltJ!'c" 



,\1;· rrr dt· I ~~~!• 

!!·.,··~ ,J\, l':·,d\JI"IIJ:, n•· !~:-,~t·rr~~.tc·:u, d11 ;\t·rrnlo '111iH"t· n Cllllll'("(!lll Jr:
ll'lll,tt:llll!:d l:i' Ti·:dt·h 1{\CIJI'du i\.lul!Hiina.~~ a:-.s1nadr1 P:l\ lit·nr·
lJr.. r :\o d1 dvzt•Jnlnu r!1· I!J7~ 

Hras1ll;L :m d•· JlltdHJ ctt· H1711. - Errw~tu Gt~i:-.t•l, 

I•:XJ'~)SJC.:.'\0 UI•: :-.10T!VOS DPC/DAI/St\L/1:13 Ufi5 5t(J:\!)i. DE :!ll 
!11•: .JULHO DF: W7H. DO SF.NliOFt MIN1STHO Df:: !•.!:5Tt\DO 
J)t\S Hl•:I..,\Ct"lES J•:XTERIORJi;S 

;\ t-;rtot !•:xt•t•h•nc:ia n .SPnllor 
f~l'l!P:ito Gt•isr•!. 
Pn ~lr.lr•nlf.· da Rl·públlt';t 

::;l'llillll" Pl"l·.~id1')1 LI·: 

10:111 1·1 dr• Cli'/.t'll"l!Jr.J dr• 1D'i7 lt•rmlll0\1, no Cnmitt·· (:•.• ;·,··xt•·J· 
c!:..~ ,\l'rmlo Cir·!'~ll .... obl't• Totrlfas i\(Juanr•lras e Comórc1o tGATT1 o 
lolt~u prnel's:;o dt• :H'r.,:or.iar:flo r•ntre pabt•s I'Xj)Ol'tadurt•s r· tlllJll~l'· 
tadltl"P'> d1• Ü·Xtl•i::. n:lativo ao t"llllli'O Jo Acnrdo snbn: u Cnnwr
cln Inll.•i'nad:..~nal d1• Ti:Xtt>is. conhecido como Acorcln ~1ulllti!Jras. 
CUJ.I Vle,r"·nci:l sP t•ncet'I'Otl em :n tle dcze:nlm• liml1l. 

Essas nt'ROciucões culmioaram com a attor:CioJ pe·) I'L·f~
rid) Cnmllt'. por con.,~:nso. de lt'Xto d~ Prutueo:u 1.!·~ Pron ,gat~,-t.J 
do Acordo sobre o Comercio Internacional di' TCxteb, qut• t•stendt• 
.íll:l vi!~L-ncia alt! :li df• dezembro dí: 1081. 

3 Como sabe Vossa Excel<!ncia. o Acordo Multlflbra.'i, que 
o Hra.-;ii ;tsstnou cm l!l74. tem por objet!vo promover um ci'C":>ci
mt·nt.u ordenado elo comórcio internacional de produto.--; ti·xtets. 
lev.uuJu cm cotlta, não somente a ncct·ssidn.de de cvitm· ~ttu;tçõcs 
de r.a·ist! para o:i países importadon•s. mas tambCm os intt•res">PS 
do~ paist•s exportadores. partlculamH.•ntc ó\4uclt.•s em de-;env(!Jvi
mt•:ttn. Sob sua é~-:lde foram assinados inúmeros tnstrumentos bi
Jatt rais para n_·~-:ulal' o fluxo eumcrcial de t&xteis, t•ntrc os quais. 
do nos::o lntt•rrsse direto. os Acordos Brasli·Estados Unidos ela 
Amt"!rir.a t• Bl'íl'iii-Comumdade Económica Européia. relativos ao 
intt•rcãmblo de.o.;scs produtos dr. qw• somos exportadores pura :-tm
bo' us dtacJo-; ffil•rcado:;. 

-t. Dumntc sua vlgl·ncla original 1l074--Hl77• o Acordo Multi
tlhras revl'iou-:w instrumento ct"lcaz na regulamentação do co
mí·:·eto têxtil Jnturnacional, partlcuianncntc por cstabelt•cer. em 
termos prcci~os. os princípios e critêrios fora dos quais n:to scri;~ 
\lclto aos paiscs importadores aplicar restrições ils Importações, 
ha•:endo-se, dessa maneira, evitado os excesso::~ proteclonistas que. 
nn ralta de tal Instrumento Internacional, se tinham verificado 
anttriormrntc n sua celebração. 

5. O Protocolo de Prorro~ação do Acordo Multltlbras leva, cm 
anrxo, um sumil.rio das conclusões do Comi ti! de TCxtels do GATT 
lgu.tlnwntc ndotndns por eonsenso cm 14 de dezembro de 1977. ns 
qu;ds qunlltlcnm a referida prorl'Of::ação, feita sem emendas for
mHis ao antlp,o Acordo, mas su,ielta a certas Interpretações defen
didas pela Comunldndc Econômlca Europeia c que se encontram 
no· ;..,ubparú~rn.fos 5.1. 5.2 e 5.3 das mencionadas cunclusõc!l. 
C:JIH hso, ~ CEE pode aplicar, nos :wus acordo~ biletcrals d:! téx
tcl·., "afa~tamentos razoit.vcls" em relnção aos principias elo Acor
do '-'lultlflbras, p:tra cnl"rcntar o que qua!Hica de crise sem prc
ced,·ntt>.-; nn ~t·tor tt'>xtll comunitariu. 

6. A nm dt> t•VItrtl' pude.SSI'In tais lnterpretat;õcs I'Cprescntar 
prt·cpdt·ntt• ind-est•jávei.s à disposição dos demais paisrs impnrta· 
dor·t•s, pnrt:cularmcnte os E"ltados Unidos da AmCrica. pa1s com 
o qual temos acordo bilateral t' em que se registram c!·rscPntr~ 
rm·:,.stks pwtecionlstas dos sctores l:ldustrlab Interessados, o Brn
-;11, t•m inlinHl coorclenac:úo com os demais paises em de:-;envolvl
mt·nto t•xp:Jrtaclorcs dr tCxtei'i, clesenvolveu Intenso trahalhn di
plomútlco para lo~-:rar ;tdlclonar. ao tl'Xto de cunsenso das llll'll
clonadas r.nnclusÕt"i, l'il'lllentos qut• lhr.• t•mprestassem t•quilibrto. 
F.m etHl:'l'(jllt•:"lc!:l, olHIVl'llllls a incJusil<l elos precl'!tos contidas nm 
'iULpra!'aJ.:I'al"ns 5.·1, 5.5 e 5.0 e no p;-~roü!;rafo 'i do textn das t:w
Chht':t•s do Comitl• de TCxtt>ls. Tais prt·t~P!toH qu~lHicam us .. ,ll,l:;
t:>ml'nto~• ra..:rü~vPI'i'' buscanclos pela cgE. expllcaudn-lill''i u cn
I'ÚL·r lit' t'XCI'pewnalldadt• l' l't•comt•ndan[Jo um pronto rrtonw a-1 
qn:lCJI"D dn :\cot·rln MultHibras pelos pal:it'S impurtadorPs .- 1:1t' 1 ~·
llillm lançado múo dlls l't'lt•r:du'i :t!"astanll'ntus. Rt•:iflrnw-sl', aLi~.·
m:t:s. no par:q~r.tftt 7 dn.o.; cundusóP.~. a l'lllllpetl•!WIJ. tlus (,n~úd~ 
do .-\eonln Multi fibra 'i: tl pl'oprlo Comi te• 'I't"·xtil. cunm fon: ~JO!ttic 1 
dl' dt'batt• t' IH'i~:JI~Ia('ÚO, t• u Oi'l~:ln l!t• Vl~ilúncJa, tlcaniltl :t~;st'~\1-
rado~ a conll!lt!Hiadt• dn tuncúu dr.•'i\1•. in:-.túncla llt'lltra, rlt• llllg;Lr 
as t'tlllli'UVt•t'da:-; t'lltl'l' paJ~"l'S t'XJlllrladnt'I'S l' llllPCI'I:IIInrt•;;, clt•
COI'i"l'llll':-õ ela apl~caeúo clt):i ncnnltJs b!lalt•l'í\IS t'Plt;brat.rJS su!J 
(>!{JI't• do r\conlu Multll"lbras 

7 t\s puslt;llt~s hra-;llt'lra:·; dtl!'ollllt· lut!:l u dt•st•nnd:tt' rit•."..,t' 
Jll"ili'I'SSO dt• lll'l:tH'l:lt_'OÚt !"OI':tlll Ui.1Jt•Jo tlt• t'lllll"lit'll:lt.':"ltl J1l'll\l\.l\'l<l:l 
p.J,, :'vlinlstr•no d.t;; P.t•la~·út•s E:-:t•·rion•s nu st•to r!•1 CI'IIJl:l Tt•Xlll. 
dl' 1\llt· p:tt'l.trlfWIIl 11S Mltdstt•rith d;1 F:\/.l'lltia l' da lnd!J.~tr:a I' d11 
CtPIH'l"l'!rl. :t C;rrklra dt• Clllllt"l't':lt 1-::-:ll'l"llll' dtt U:t!lt~l) 11

·• Hrw--11 
:1 C •!lll'ril'l".•l'an N:tt'lttna1 das litdu-;lna.~ ,. n Clr!l.'il'illiJ N:~CI••Jl,ll d.l 
!nt:'L'>I!"Ia Tt•\111 ]Jt;ll\11' da-. l'll"t'llli.'·l:llli'l.l~i di!!l~t·t.•, t'lll t]l\1' ',1' rt·.t-

::~ararn ;1s llPL•oc:lar·rH'.í rt·l;ttlvas a prono~ar:úo do Arorcln Multi
libra.· •. r• por r•stan·m n·fl1'11Clas no tPXI.O dr· consf'no.;n do n·sprct.lvo 
F'rutíJt:olo t· c!u .~l'll ant·xo. ;1s posJr;cJr~;.; elo Grupo Tr:•xtll br:tsileiro. o 
n·prr.~r·nt.ante '"illfllt·ntt• do Brrwll junto ao GATT. Mlntstro Adr.rhal 
Custa. !ui autonwdo ;1 a.<;Sinar, em 30 de dezt•mbro df' 1!177. acl rr·
ft!rt•ndum (ju Con~rt!SMJ Nacional. 1•sse instrumento. 

~t·-~!;a,.., conc!lc!H's, t•ncammho a alt.:t aprrclaç;"w dt! Voss:t 
r:xePlencw. em anr•xo, projeto dl' 1\/If'nsap;em Presidencial pnra que 
Vossa J~xcP!L•ncta. sr: assim llouvr·r por bem. submetn il. aprovnçii.o 
du Podt·r Lt•J . .nslatlvo. nos tr~rmos da Artlp;o 44. Incl:-:o I. da Com
: ltulr:üo 1-,ederal, o Protocolo dt: Prorrn~açfw do Acordo .sobn• o 
CurncrrirJ Intl'mactonal de Têxteis. 

r'\pnwt•lto a oportunidadr~ para renovar :1 Vos::;a Excdéncta 
.St·nl1or Pn•si(!ente, os protr:~tos do mPu ma:s profundo respeito. 
;\. f<. Azeredo da Silvt•ira. 

PROTOCOLO DE PRORROGAÇAO DO ACORDO SOBRE 
COMeRCIO INTERNACIONAL DE TeXTEIS 

As Parte.-) do Acordo sobre o Comércio Intf~rnn.cional de Tl!x:
tels r doravante chamado "O Acordo" I, 

PrurL·dendu de conrormicl:tdL· cum o ~ 5Y dn art. 10 do Acordo, c 

Reafirmando que os termos do Acordo relntivos à competên
cia do Comitê de Têxteis e do ór~ão de Vigilância de Têxteis per
manecem innltcrados. c 

Confirmando os entendimentos consubstanciados nas Conclu· 
sões adotndas pelo Comitê de Têxteis. em 14 de dezembro de 1977. 
cópia das quat.s encontra-se inclusa. 

Acordam no se~uinte: 

1. O prazo de validade do Acordo, estabelecido no art. 16, 
será prorro~ado por um período de quatro ano:i, até 31 de dezem
bt'O de 1081. 

Este Protocolo serã depositado junto .::.o Dlretor-Geral da~ 
PARTES CONTRATANTES DO GATT. Estará aberto a aceitação, 
mediante assinatura ou outro procedimento, pelas Parte!> cto Acor
do, por outros Governos que aceitem o Acordo ou a ele adiram nos 
termos das disposições do seu art. 13 e pela Comunidade Econõ
mlca Européia. 

3. Este Protocolo entrará em vigor a 1.0 de janeiro de 1978 
para os países que o tiverem aceito até aquela data. Para o pais 
que o aceitar em data posterior entrara em vigor na data dessa 
aceitação. 

Feito em Genebra aos quatorze dias do mês de dezembro de 
mil no\'eccntos e setenta c .sete. em uma única cópia nas línguas 
inglesas, trancesas e espanhola, sendo cada texto autêntico. 

CONCLUSOES ADOTADAS PELO COM!Tll DE T~STEIS EM 14 
DE DEZEMBRO DE I977 

1. As Partes do Acordo trocaram opiniões sobre 0 futuro do 
Acot'do Multi ti bras I AMFI. 

Depreemle·se das grandes avalla~ões anuais do AMF, fel· 
tus pelo Comitê de Ti>xteis, que certos paises import:ldores c di· 
versos paiscs exportadores tem encontrado dificuldades de ordem 
pró.tlca na aplicação dos dispositivos do AMF. As discussões sobre 
o ns~unto versaram a respeito de grandes ãreas de satlsra~ão, brm 
como de Insatisfação. Essas di!lculdades, algumas das quais vêm 
de longa data, afctam seriamente o desenvolvimento econõmlco e 
comercial dos paise.~ em desenvolvimento. 

3. Os membros do Comitê cl~ Têxteis reconheceram que per
sistta a tendência a uma s!tua~ão lnsatlsfatórln no comêrclo mun· 
.Ual de produtos !t'>xtels t.· Qllt' tal ~itunção, se não tratada adrqua
ç;amrllte. poderia Pfl'.Jildicar os paises partlcq:lantes do comercio 
intt•nwdun:ll dt• ~II'1Jt1\Jto.s tl•xtels, tanto na qualidade de lmporta
dorP.s, como na dt~ t:xponaclorcs. uu na de nmbos. Poderia nfctar, 
m·~ntlvamt>nte, a.s pcrpecuvas parn a cooperaçúo Internacional 
nu camp11 de c:JmCt·cio t' produzir t•!eltos danosos nas relacões r.o· 
mt•rcia\:-:. t•m ~cral. t' no comercio de países rm desenvolvimento. 
l'lll pal'licular. 

4 :\!~uns paisl's participantes. tanto exportadort's quanto lm· 
portadorL's, t•xprt•ssaram a neces.s!dade de modlflcac;õe.s a serem 
intrnduz!d;t~ no tt•xtu do AMF'. Outros munlfestarnm a opinlüo se
gumlo n qual quai(JUL'l' dlf!culdndcs qut• pudessl·m ter surf::"ldo eram 
dP\'\cla:-; :1 problt•mns ele aphca<:-üo e que as prescrlçües do AMF .sfw 
acil•qu;Hias p;tra tratar [Jt•ssas dll"!culdadcs. FIL:ou ncordado qut.• 
quaisq\lt'l' prnblt·mas unpurtantt•s subrt• comercio dr textt•ls dl'\'C
nam 'it'l' t'l'Stl!v\(\\.!s a!J'ilvtis dt• consultas t• nt'ROclaçôcs. 

fl I Com n•spt•ltu uu qual foi dt•ser\to por um !mportantl' par-
ue:panlt• llliP~'rtatlt'r. t·m .<;t'll dl'polnwnto ao Comercio. como st>us 
Jl!"l'illl'lllt•:-; pnlll11'll:as dt• lmput·tal'ÚO, o Cuntltt· dt• Ti•xlt>ls n·c:-~
nlWt't'\1 IJilt' 1.11:-; prnlJlt•m;t~> d!'Vt•riam ,<;t'l' n•stdVi[JOs bllatt•raimt·ntt•. 
nu.•; !1·rnws 1Í:1 dl~iJIII.~I'> IHI du ar!. ·1." nll ar! :1." ~~ :t" t' ·1." 
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1)1,\ltl() l)(l CONGHESS(I N,\CION,\1. jSeJ,~ilu 111 !\l:lio dt· 1!17~t 

:J :! O Com!tl' tomou nota do c\t-polnwnto clt~ um tmpnr:.tnt• 
impllrl;tclor, a rt'.~fWI!n das I.J:t"t'S :.ubrt• ;,,o; qual:-; prNcmt:a ;!tlll~ll 
o:-. oiJjl'liVu:, {jllt' nwndontHl. por lllt'io ele• t:nn:-.uJ:a.; ,. th•grJcla~·il•·~ 
bilaterais. t' a~sirlalou a t·xpn•ssiio dt• Doa \'nntack t' flt•xtbillC1adt• 
po:· JUl'lt• clt• t'Nin:. partktpantc·s t•xport.aChJI't'.~. )ll'l'Ctunlln:mtt·~ 11.1 
l'.'\Pllrtac:ún ciL' pwdlltfb tt•xtt•i..; c!t· tocla ;ts trt:s f!br:t!"> abrant.!lcl:l~ 
pt:lo ,\curdo 

!1 ::1 (J Ct,mlté c>ont•ordou qut·. dt~lllt'o dn ami.Jitu do t\MP t',l 
da uma dt's.~a.s t:onsultt~.-, t' tlt')!Oct:tt.'Út•.'i tlf'Vl'na :.t•t· concl\lztdas enu: 
esptrlto tlt• t·qutdadt· c· flt•xtbilldade, r.om vista ;1 ;ttllli•,l!' solu~~:.!• 
nlll!uanwn\t• acv!tav•·l. ~"~ub o art. 1.". ~ '3.n. uu ú art :t•• ~ ~ :L" t' ·l' 
" qtw in.·hn .1 pt~ ..... ;tlHitct;tdP cl,• qtlt' M' aceitem. lil· ~·umum :ll:orlitl 
aLI~Lalllt'Htu.o.; r;~z.la\'vls i'1llll rt•lac;:L•l a eh·mentu:-. t.'.~J1t'CÍflco:. da· 
q,wlt•,.., dbpo.'iltivo.-. 

:1 ·I F'11! ;\C\ll'd:tdtl (jl\t' C.:.Hta 11111 dl'."i.'it~.S a!.~o.;t.atnl'll!OS l\lt'lt· 
~~~.ln,t;:lo.; IHI SltlJ)l;lragrafo 3. acim:1.. teri:'lm caratt·t' tt·mporarlu. 1 
q1!i' 11,~ partlt~Jp,tatL•:; qllt' o.~ actota.;;s(•m rt•tornarwm no nwnor pr:•· 
:-:o pu;;.~iv1·! :-~o :'tmbit..J cJn Acordo. 

5 5 Outros,..,im. iJ Comitl· m.'itou to(!o~ n~; p:cr\.lrtpantt•~; 111 
:;t•n!Jch't ela pronta negudal'Ú,:J, dl'ntru du t·S\lll';td .:lo ti~ii' rk :w
Juc:iws mutu:\:lll':1tl' ac~l'ilotVPl,., 

!'1 ti O Cotmttt· ;IJ'~!'I11fld qw•. nil hu~ra rk tab .~illll~·lit·.'>. O:, i to· 
it•t"I'S!'>í'.'i cio.~ pai:;e.; t•!ll di'St'llVlJ]\'iillL'IltO, t'Xj)Ui't:H!DI't',~ rt'('t•\l:t·.·. ,. 
C1<JS pnlUefll;;; li1!'11t'CI'dfll'o'.~ .. ;('I'ÚO I'I'COJÜlt'C\cJO:l, L' (jllt· ,,) Jlf<•.,rne(,\',• 
dn ;tl't J." ; 1" .. ~•·n:.111 tn\!·~ra1nwnll' lt•varlas Prn run-;i::\t'l'<tl.<w 

ti O C•.1m:tl: r<'cllnht·c•'ll q1tt• p;w;t·.~ com nll'rr.:dns n·:;tnto~ 
nJv(•J I'X('l'JH'klnalmt·nl·· t•lt·v.>du de 1mp;li"LLI;o'll'., 1·, Cl•l'rt·.,]JiJildt·n
ll'lllt'J"ilt' balX<J lll\'t·l rk produç~lO !ucal t•.-;t~-w s<di!'l'lll,UwJ,·a t'X· 
p:1 .... !u,.; :ws prub:("ll\:1."' comt·:·ci.tis Jlll'flt:icnados nu:-; p~1ragraf'os prt·· 
t: 1'(it·ntes. e qul' o., $~,'\J~ nroU!emns dc•vt~O'i.tm sc~r Je:;;u!vldoéi li••ntr!'· 
clt· um •'-"jlirit'l í!•· t'l]il!d.Hl(· ,. !ll.'xlbl!ldad(', :--J" r::1~;o dt·;.!'lt'.~ p.tl"•':
·•-' !H't·,..,criçôc.·. do :1rt. l ". > :!". devtor!:J.m ser r!PVJdamf•nte :lJllir.n· 
(/,is 

7 O Comitê n~;tJ!rm•JU que os ddiS ór~âos do Acordo. a Co-
:nitl• ele Té:xtci ... t' o Orgão Jc Vi~tli"tncia dP Tcxtl'is. dL'Vt·nam con
!inunr a atu;~r dt• ma1wlra l'ÍdiVJ <·m .-mas l'l'."i!J('Ctlvas an::,;; dt· 
l'Onl!WtCnrla. 

H Rt•ite!'Olh~c· tllit'. qlwnto :1 futura apllcaçi10 r1o .. \MI" fJ:' 

pfllbh•ma:; L'.~1wc:tais d:1s pai.~l'S t•m ctt•senvolvlmt•nto serão clt·'liàa· 
nwntt· consic!PnHlos. ,lc· rm·aw. compt'ttvl'l com o:;; dl.'>positivo.., <.lu 
AMF. princ~ip~lnwntt• n art. l.0 , ~ ~ 3." t' n.u 

!l Tn:lo,.; n,., JMI'tic:ipn:Ht'.~ c~on.~ic\t'l':l.ra.m a coopc•r;:~~·fw rnút11:1 
comn st·ndo CJ func\anll'nto do Ac:orrlo t' n bast· pnra o trato di' 
probh•ma.~. de· manL'ira quc· n•:mllt• na promoc.;üo elos fim t• objl'tl
vo:-~ do :\MF. Os partieipailtP.'i l'L•s.snltal':lm qw· 1c.s principa:s finall
cl.'ldt's elo :\1\H' :1~10 :i:iSL'l'.UI'ar :1. eXJ1an,;fa:J do conH'rcio u~· ]'J!'Oc\uto.'i 
tc'Xt1·is. t'SJWC'i:'llmc•ntc~ pat·a o:; p;list• . .; t'm dt•sc·nvolvlmt·nto. r :ttin
;;!r prof..:l't•s.~ivanH•Jltt• a redm·i'to da..., barrt•iras C'OITit'I'C':iats c~ a !:br:· 
ralizacúo clt· ('omf·rclo mundial di' produtos tc~xtt•ts. c•vJtando. si· 
mtl!t:•Jwanwnti'. o.• l'!elto.~ c!l' (Jt•o.;o:-gnmzndLO c!t• mt·re.H.lns lnctl
v:ctu<J.l.~ ,. as l!n!l:t.~ ck procluc.•ün tndtvldll:tis. ~nn~o no.~ ;J;ll.":·.~ !lll· 
P•Jrt:tdnl't• .... conto nu.'i L'XPOI'tadorc•s. Nes::.c• contexto .. tC'l'rtut.:·..,t· qur· 
p:1:·a n~:.~;·gur;cr o !"uncu,uankn!o corrl't~J d.o .-\!\1F', toc\o~ 03 p.trtic:
p.lntl·.~ t·\·ilar:.llll :~~nwr. tw tocantt· a tl·xtl'b ,d)I;Jngldo~: JlL'lll ,\MF 
m~·rtJ.:I;ts t•str:Ulhas a.~ pr~'.">CI"ltas no Acordo, a:llt::; ele :;t c:..;•otan·n-, 
lur!as a.~ sul:tl'Ót•;; o!cl'(·r.idas pelo A;o..·1F. 

lO Con.~lcll'mnclo-sl' :1 naturt•za c•volutlv;, t• l~iclira do com··!'-
W• rlc !P;.:teb c• a import:"tnc!a. tanto p;(ra o:; paí.ses tmnorl<.tdon·> 
1:\Jillo p:-tra os 1':.-portar\m't•s. C1a so!ilf'il1l pn•vla d~" prubh·m:t~. d,· :·or · 
:n:-. con~trutiva t· l'ljllltatlva pnr;( o 1n1en~.~~il' Gt· 111do .. ;, ,. jt' :\!'IH.;(" 

t·cm os t•lt•mt~ntos lllPncumaclos nos ~~ 1. 11 ~~ !I.''. ac:nu. t• CnJJlltt-. 
(!t• Tóxteis n·snl\·c·u que o AI\W, na sua form:l :otual. ctl'Vt'rt;t .~t·t 
pnJnu~:1do por um perioc1o clt· q11atro nnn;;, E.-;sa l'l'!ioht~·;\lJ J'lc:-t 
SIIJdt:l i.l coufirmar;üo através da ~ssinntnra. a partir dl' 1!1 dt· 
ch';!l•mbro clt• l!l77. dt• um Protocolo dt• prorror~açüo 

'"ls Comi.~sõr.s rlt• Rl'lru;{ws EJ·lr!TWT'i'S r. rit• Ecmtrmi.W.· 

PARECERES 
1',\ltl·:CEUES N.t'~ 2115 e :!Oii, tlt•. 1!17!1 

Sobrt• n l•rujct.o de ltf!soluc;iln n." t de W79. tJUt~ "ai* 
tem ll recla~·üu elo urt.. lli4, !:!:~ 1.11 c 2.", do ltc~-:"imcnt.u 
lntcrnu du St•nadu Ft~dc!ral", 

1'1\ltECEit ·N." 205, llE 1!17!) 

ll:c Comissiio llt~ Constltuh;i"lo t~ Justh;n 

J(t•latur: St~lmtlur Nt:lsun Carncdru. 

Com o t~lo~-:·luvt•1 propm>llo dt• "CUI'I'il~lr t>Vlden\.!' rtdornnu:üo 
IIli mc·canl~mto dc· tramlt.acüo dt• propuslt,•ót~:• no S('lll\do l''t•clnal". 
o nohn· Senador Murllo Ba(J:tru propót: nlll'l'il('(H'~> rws ~~ l 1' c· 
:! '• do 1\.i-m 11, riu url lli1. do Rc·t.•.lnwl\1.11 Intt•rnu. dl' tcH~tlo a qtlt' 

pn•v:tlt·•::lln ;,:-, st·gttilllt•<.; 1'1'\'l':cs. n•latlvanu•nll' ;1Hs Jll'dtdn:, dt• l!l· 
\tll'tnat·:w fnrmulartus pcdas ComJssôL•s Tc.'t.:iltra.o.,: 

nl ouralltt• a tlllllÚ~IH'lot uu consulta. núo St• in!crr·JJH!'t' t.• 
Jll'.l/'(1 ela C~>llli:-SÚO pitl'a t~Xatnlnnr H 1110têl'\;1; 

h! M' a CtlllSII1t.:l tJ;"tu tnr !'t•sponc\tr\a ou niu1 Clltnpt·lda a c\!:J. 
!Ú'IICÍ:t, C·Jmi:-..~:·tu optara c•ntrc• dlspen~;ar a clillgt•ncta llU c;L:'aC"· 
tt'J'lí' .. tl' ü crinlt' dP n·.'ipon.~ahlltclarll' lll't'\'l:·;t.o no art. l:l. JL•·m 1 
da Lt'l ll." 1 UiH. C!t' lU dt• ,llH!! dt• 1\J:iO 

Nun~t'!'tlSos .~i"to os Jlt'oit'los p;t.t';Hins n:'\s Comi,o.,,o.,(w!'l :t t'.'iJH·r:l 
dil Clllllp!'lmt·tHn (]p rlilif~{·nf'l:t.~ ull <lP t!'sposta • ., :'t:-, Clli1S\JII:t:-. ft•i
ta .... :·~.~ illll.<-ll'ldai.lt·~. p,ovt•ruament.tb. •l qut• ar.all;l por tll!'nar m\J. 
tt·:~ o t.r:tll:llhiJ c· a pt'l>qttlsn (\,1s h.•l.(t:;Jadort·~. s.:,hn· <lt•JlHlllStrar ,, 
d··~aJ11't't'o t~m·t·rn:t!JWlli:t! a.~ soJjcitaçúef; elo P.tl'l:tlllt'!l{H 

O trxtu conslitudon;t: cart. :IH ~ J.<~c i\N•lara apcllit> quc· :t 
!alta dt· compnrecimento c:os Ministros de é:st.ado, .'wn1 .ltv>tiliC'a· 
c~:·co. jmpo~·t:t t·m c>rill1f' rtP n•.-;ponsabfHrfadt· :\.1:1.~ o n" ·l rh ar! 
11 ela Ld n." l 07!) clt· lO dt' :1bril di' 1!150. quc• ddlnt~ os crln~t·~ 
clt• re:-;pon!'i:thllldadt' t' regula o.<.; rt'.~j"Jrcttvos proccs~o e julf!alll{'11· 
tn. inclui f'!Hr'f' os rdf·rldos Clt:!llos a au:;i·ncta JnjllsU!iC"ada dt 
n•spoRt:t a :wct!cl:t c~e \nformacôt·.~ ou a con.~ulta c:o Plt·twrlu c!~ 
c:·tm:lra elo.~ Ot•pilt:Hios t' do $l!'naclu F'cdt'l'al. rHI pt·c·,.,l.at·,·m-na~ 
f'ollll falsid:Jd(·. Os jlL'rlicltl,.., da~. coml..;.-.iws. al!ús nwnns n:Jiltt:Jnso.· 
'!u.~ QUI' O$ dt· Plt'll:Hio ..... ào f>l1C:1.1l1\nh;Jdlt~ pl'l:1;-; mc.ms d:c.~ dua: 
C:t.'ia. 

O ProJPh de Rf::->ohtefto Bll'I'!'Ct·. :t$.~lm. ,..,l'l' aprnv:1nn rr,Jotn 
t!m;l micwUva :'\ mais 1m Ltvnr cio :twlllOI' f'!lll'os:wwnt,• L' nf•
C'''~;··:n!:t hat·mnni:t t·ntn• o ... Podt>rt•s da H.PpúbliL'a. t\11 mr~nift·st;tr
m•' favoravt·lnwntl' fl prqposta t'lll l'X:tlllt'. c~ncnrl'~·o o alto ~,:rviçu 
com qur. pnr iniciativa ctn i!ustl't• V!ct•-Lídf•r d:t AHEN; •. o Sf'
nado Ft•dPt'a1 rontribuiru J1arn o maior pn~stit-:io do Poclt•r Lt•J;ls· 
Jativo 

S:tl:1 da:; Comi:.:,;w~. JH dt.' :ll.l!'il de l!lírl. lll"nrillu•· t!1: La 
J{()t:qul", Pr,•;.;tclt•IHl' - !'ic~lsun Carneiro, Rela~m· l'rancu :Hon-
lnro -- .\lmir Pinto-· He!vicliu Nunc~- ;\1o0lc)'r J);tl1:l - 1\dt•rhal 
.Jun~ma- .\lurilo Badnr1)- Bcrn:trdiuo Viana - Taucr,·du Sl'\'t·~ 

J•AitECElt S.11 2tlt1, UI~ 197~1 

na Cumissâu llirctnra 

Hclator: Senador Uinartt~ :\lariz. 

O emlnenll· SrnaC:f"lr Murllo B:ularó. Aul:lr do Projeto eh· 
Ri:solucúo Nn {'X:tmt~. prr•\t'lHIP altentr os ~~ 1.(' ,. 2 u. cio tu·m II. 
d0 al't. Hl-1, elo Rt'~inwnto IntPmo. ('SU\bclect'ndo, dt~nlrt• outra!. 
medidas. que dllranlc a dlllp,l:nci~ ou con~ulta n:Jo sl' lntcrrnm· 
pt~ o prazo ela Ccunl.'isão para o c•xame d:'l maté-ria c q~w. ca.o.;o nüu 
cumJlrida a d\11!-ll·ncla ou n:·w rt'spondJcla a con.-;ultn. a matc!r!a 
·"l'i'í"l lncluid~ t•m p:tlit.:t para clt'cl~lir se a ct\1\~o:t'ncia eleve ser dia
pensada ou st~ dt•ve sl!r car.H:tPrizado o crime de resp.:msal1ilicladr 
prevtsto no :1rt. 13. iH·m 4. da Lt•l n.u 1 07D. dt• 1!150. 

2. O nllbre i\utur. em sua bem 1nw~adr1 ,Tno.;!it!cac;:lo, alirma 
(Jtlt' a propo...,ic;"tn vl~:t a "corrigir L•viclc·nt.c.• ddot·mac;~u Jltt me· 
t':lfli.·ano dL• t.ramJtat::"co dt• prnpuS\CÕl'S no Sen:u\o Fcdt·ral". JJer
ml\.inclo Qllt~ ns JW;H~to:-; tl'nham um curst.l mais ra[llClú !!''mndo 
"lj)l'l'{'j;)\'1.') t'CtlllOilll:t )li'UI'I'S!'i\la\, 

:1. r\ ctnutn Cnmls.'>:'w r!t· Con:-.tltulcii.o l' .Ju:>tka .in t•xamlnou 
,l nmlf!rla t' manitt'.l!(J\1-st• peb .~ua ap'rov:tr:uJ, v••z qu~· con:-.tltu
(';ion;d t' JUI'tdica. c·ons:dc•r:cndD-a culllo uma ii11Clat.!\'a :1 mal!-! cm 
l'av0r du nwllwr vnu·nsamellLt, 1· h:u·monla c~ntrr us Plit.!Crt:s. 

·1. A)JÓ:-. :Lllltl\s;tt' c!l.'v!dan)L'Iltl' r1 prnpus\çiw, damos o llOS$u 
pan•cc·r pt'la sua ;tprnvn~·üo. considt~l·nndo que, ~;t•m dúvtdn.. n:. 
mr·clirla.) prc;po.-.tas rontrlhtllrfln ;1:tl'r1 0 nw\J1nr anctnm•·nt~l t' c·urso 
dos p:·ojt~to:; em c·xamt· pela Cn;;a, proplcianclu, t:untlt'•m, maiot 
CC(J1Hll11lil proct·ssual. 

Com a apnlv;u:uo c!:tr. provldênclns sugertdas, o~ projt•tn:; qth' 
P.'lt:"to cnm ;~ sun tmmita<;úo Jntenomptda t.c~ro'w cur:;q nurmal t 

u t:l·~nltartu .sc:r:i um fluxo maior de prupDsl~·iu~s c•xam1t1nda:; 
cit•clrticta.l. com bt•lH:l"lc!o;; rt'tlexos para ~ Casa 

1~ o narcct·r 

Sab ela Coml.~·;:"tu Dln~tora. 16 clt: m:no clt• 1!l70 - Lulz Viana, 
Prcsldi•lltP - llinartc ;\lal'i·t., Rt•lator - Niln C<lt!I!W ·-· 1\lex:an· 
tlrt~ Cnst.:a - Gahrl~l Hermes- Luurivnl Uaplil'lta - Gast:lo :\lulh!r. 

n SJl. l'ltESIUl;:NT[~ ti..ulz V\anat - O J<;xpt!dtcnte llào val a 
publ\C'a~;"tn. 

/\. PI'PX\di·ncht comunica q\11.', nos tl•rmos do al't. 27B cto Ht•g\
nwnto Intc•mo. clt:\.t!l'ffilnnn n arqulvnnwnl.o do Prnjt'ln c!C' Ll'! elo 
St!nado n.o tH, ctt· JD7!l. do Sl'nadot· Ore.'ite.'i Quérrla .• quc· lst'nt.a 
da l't'SfWJHwblllcladt• :;olldúrla cnm o com•trutor. pPrHntc· o lNPS. 
o proprlt•túrl~l f.lp eas:1 dt•stlnadn it }il\11 moraclln. por lt•r n~cel;t(lo 
parl'ei·rt~a ccmt.nú·ln:.. quanto au ml•rl\u, cta.o.; cumi:;:;Ü!'.'i a qul• fui 
r\1.·.\rlbuidu. 

O SIL l"ltESIUEN'l'l-: I Lutz VIana • Hulll'i' :t IIH'.'la. prott'\! 1 

dt· lt:l tp!t> :-.~•ra llclo pt·lo !::ir. 1."·:3c•<:ri'\arlo 

r • 
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F. /Ido o .~C(Jlli11le 

l)ltOJt:'fO DE LEI DO SI-:NAJ)O S,0 13-1, DE 1!179 

EquiJl:lra os prorcSloiores de derlcicnt.es auditivos aos 
hahilit.ad&.t em magistério especial de excepcionais. 

O Congrcs~o Nacional decreta: 

Art. 1.11 Sào cqulpnrndos, pnrn todos os efeitos, nos profes
sores hnbllltndos no magistério cspcclnl, !armados pelo curso de 
~rndunçiio em Pedagogia, as professores de dcrlclcntes auditivos 
dlplomndos pelos cursos mantidos até 1965 pelo Instituto Nacional 
de Educnçfw de Surdos. 

Art. 2.0 Esta lei será regulamentada no prazo de DO l novcn
tu t dias. 

Art. 3.11 Esta lei entra cm vigor na data de sua publicação, 
revogadas as disposições em contró.rlo. 

Justlllcaçii<l 

São comuns. na ó.rea do excrciclo de ativldades proflsslonals 
que exijam formação especial, em curso de nível médio ou su~ 
pcrlor, equiparações de direitos, como esta sobre a qual dispõe o 
projeto. 

Prende-se o Cnt<l a razões óbvias de Interesse público, consi
derada n conven!Cncla de melhor nproveitamento dos recursos 
humanos dlsponivcls no Pais. Recursos, não raro, esca.s.sos cm de
tcnninadas cspcclnlizações c que representam, no llmlte cm que 
existem. um lnvcsUmento da sociedade à espera do lndlspensâ
vcl retorno. 

Dispomos de urna estrutura escolar voltada para o ensino 
,o:;upcrior, ampla, complexa c onerosa 1 ao cràrlo c à própria Na
ção, como um todo\ ffia.5, ainda não ajustada, satisfatoriamente. 
às cxata.s neccs.'ildades da Pais. Formandos que estudaram as 
mcsmns disciplinas em cursos diferentes nem sempre podem, su
perado o periodo escolar, ocupar o mesmo setor de trabalho, ain
da que ocorra nele carência de profissionais. E, com Isso, perdem 
eles t• perde a sociedade, 

A educação do excepcional, seja ele deficiente da visão, da 
audição. da locomoção. retardado mental, talentoso ou superdo
tado, exl~e o emprego de técnicas especitlcas que o professor 
prPcisa dominar. 

A espcclallznç:io requerida era proporcionada aos professores 
de Ensino Especial do MEC, através de treinamento ministrado 
nos próprios Institutos destinados O. educação dos deficientes, 
para suprir a falta, atê então, dos cursos próprios, hoje jti estru
turados pelo Conselho Federal de Educação tCFEl. 

O primeiro curso para formação de professores destinados Íl 
educação dos surdos lnstnlou-'se no então Instituto Nacional de 
Surdos Mudos, hoje, Instituto Nacional de Educação de Surdos, 
em 20 de agosto de 1951, com duração de tr.és anos para candl
~ntos que tinham completado o curso secundaria, 1.0 ciclo. A por
t."L-ria de criação do referido curso com o curriculo e carga ho
ró.rln do mesmo tPort. 26 de 14-6-51, DO de 18-6-511, acompanha 
I Anexo I 1 esta justificação. Esse curso funcionou até 1965. 

O CFE, estudando a natu1·eza dos serviços prestados na ãrea. 
do Ensino Especial, reconheceu o caráter universltá.rio das tec
nicns utilizadas, admitindo, no Parecer n.0 937/65, a. necesstttade da. 
criuçflo de cursos em nivel superior para a !armação desses pro
fessores. 

O currículo para. esses cursos foi tixndo no Pa.rccer n.0 252/60 
do CFE 1 Anexo II I, cabendo D.s escolas prever cm seus rcspec~ 
t1vos regimentos a hnbUitnção relativa n Educação dos Ex.ccpclo
nnls. fazendo as desdobramentos curriculares ncccsslirtos tPnre
cer n.O 805/69 do CFE 1, homolo!{ado pelo Ministro da Educação em 
5-3-70. 

Pelo referido Parecer n. 0 252/69, a formação de professores des
tinados n educação dos excepcionais incluir-se-ó. como uma ou 
mal11 habilitações especificas do curso de graduação em Pcdngo
gln com uma parte comum dos cursos de Pedagogia acrescida de 
uma parte especiCicn. 

Pl'IO Parecer n.0 895/65 I Anexo llll do CFE são matérias bá-
slculi cmnuns: 

Soctologin Gernl 
Soclologln ela Educação 
Pslcologln da Educnçüo 
História da Educação 

Dldntlcn 

Administração Escolar 

Blolo~ln 

Estntlstlca 
Dt>sl•nvolvlmcnto Humano. 

;\1att~rias l'rorllisionaili comun:;: 

- Psicologia dos Exccpclonnls 

- Problemas Sociais dos ExcepclonaJs 

-- Filosofia da Educação 
como duração, 2.200 horas-aulas ministradas entre 3 e 5 anos 
letlvos. 

O Part!cer n.0 7172 do CFE !Anexo !VI, determina o currlculo 
mínimo para a formação de professores de de!lcientes auditivos, 
!lcando assim constituído: 

11 Anatomia Fisiológica e Patológica dos órgãos da Audição 
e da Fonaçã.o 

21 Psicologlo. da Audiocomunlcação 
31 Problemns Sociais do DA 

41 Técnicas Especiais de Comunicação 
St Dldntlcn 

61 Estrutura e Funcionamento de Ensino 
71 Prática de Ensino 

Analisando-se os curriculos dos atuais cursos a nível de gra
duação e o currículo do antigo Curso de Formação de Professores 
de Surdos, verifica-se que os dois se equivalem. 

Parece-me assim conveniente e justo assegurar, por lei, aos 
diplomados pelo antigo Curso de Formação de Professores de 
Surdos, equiparação aos professores habilitados ao magistério es
pecial, !armados pelo curso de graduação em Pedagogia. Não se
riam muitos. aliás, os beneficlãrios dessa equiparação. 

Seria. no caso, simples adoção de um procedimento legal j:i 
adot.ndo cm outras oportunidades, com a Igualização de direitos 
entre !armados portadores de diplomas acadêmicos de origens 
diversas. Cito, como exemplo, a Lei n.O 3.834-B, de 1960 tAnexo 
V 1, que equipara os prortssionais de Agrimensura diplomados no 
regime do Decreto n.0 20.178, de 12 de dezembro de 1945 !Anexo 
VIl aos que se diplomaram na forma da Lei n.0 3.144, de 20 de 
mala de 1957, regulamentada pelo Decreto n.0 53.943, de 3 de 
junho de 1904 r Anexo VIII. 

Acrescentarei ainda, cm adenda às razões expostas, uma úl
tima alegação, 

O exercício de vârlns profissões tem sido regulnmentado nos 
últimos anos no Pais e freqüente vem sendo o :reconhecimento 
do direito de exercê-las àqueles que vinham desempenhando ati
vldndcs similares, comprovadamente, na faixa de um determinado 
prazo anterior - ainda que não possuissem curso de formação. 

Ora. se tal critério tem sido adotado - e nâo fac;o a ele 
qualque_r restrição - nada exlstlrti a opor, também, com melho
res razoes, ao reconhecimento de direitos a pessoas que se sub
meteram a uma disciplina escolar, por três nnos, fizeram traba
lhos, realizaram provas e Cinnlmente, aprovados, obtiveram um 
d1ploma que como qualquer diploma lhes confere uma presumida 
competência, que conviria aproveitar. 

Sala das Sessões, :n de mato de 1979. - Lomanto Jlin.ior. 

fAs Comiss6es de Con.'itituiçãtJ e Justiça,· de Educação 
c Cultura, de Serviço Público Civil e de Flnanças.J 

O SR. PRESIDENTE 1 Lulz Vlanat - O projeto lido ser!\ pu-
blicado e remetido às comissões competentes. 

Há oradores Inscritos. 
Concedo a palavra ao nobre Senador Lourival Baptista, 

O SR. LOURIVAL BAPTISTA <ARENA - SE. Pronuncia o 
seguinte dlscursa.J - Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

Ao abrigo das disposições contidas na Emenda Constitucio
nal n.u 11, pnrtlculnrmente em face da nova redução dada no art. 
152 de nosso. Carta Magno. c do. ressalva aos efeitos dos paró.gra
fos V e VI desse mesmo artigo, cstabclectdn no nrt, 2.0 da refe
rida Emenda Constitucional, Iniciou-se o debnte sobre n reformo. 
partidó.rln. 

Os mundnmentos constitucionais que acabo de lembrar ha
verão de ser regulamentados, utrnvé's da alteração da Jeglsluc;õ.o 
pertinente, especialmente a Lei Orgânica dos Partidos e a Lei d;l.S 
Inelegibllldadcs. A nova renlldndc não suscitou npenns o debD.te, 
como referi nntes, mns provocou, lguo.lmcntc, n movimentação de 
politicas, a tomada de poslçt\o de homens públicos, n manlfrstaçõ.o 
de dirigentes pnrtldó.rlos, n elnbornçúo de esquema:-; dl' nção, a for
maçüo de grupos, n dlsputn de hernnçns eleitoral~. n expectativa. 
do povo - o aspecto mais slgnl(]cutivo. 

NilO .são poucos os que ntrlbucm tal lmportimclu à. nltcra~ 
c::ilo do qundro partldó.rlo que n consideram pressuposto dn reullza-
1;üo dn plenitude democrática - meta que n Revoluçilo de 31 de 



1944 Terça.rdra 2:! JHAIUO DO CONGRESSO St\CJON1\I. <Src:ilo III !\1nln de: Jti'W 

Man~o dt• 1064 :-il'mprP PL'I".'·iP~utu r.• q1w agora se btl.'iC:l con.solidar 
ntruvrs c!n r.hnmadn "nbcrlurn política". 

Entendo st·r o dt>Vt•r de quantos exercem mandato dctlvu viver 
<1 momento politico c t•onlt'lbulr para n tomada de rumo,'i :mg:uros 
no esforço dL• colabornçào (~0111 o Exc~·lenlis!-ilmo St•nhor Prcsldcntt• 
Jo:lo Bnptl.-;ta l''ip,ut'iredo, no sentido de tnstltl\clon.:dizut· o re
f-l!me, obeclt•ciclos crttertos capazt'.'i dr• fnzi.'>-Jo conforme ns prln
r.tpios dl~mocl·ó.tlcos e ü nossa realldactt•. 

Nüo desejo. por i.'isu, omillr-mt•. Aqu.l estou, nesta tribuna. p;u·a 
d_ar a participação da minha fidclldndc nos principias n~voluclonó.
rtos. da minha crenca no regime dt~ Ubcrdadt•, da minha longa. 
:uncla que modt·sta, vivCnclu politica. 

No meu modo de ver. de um esqu<.·ma b\parlldtlt'lo. eon:-~truido 
pelas elites cxtraordil1ar!amcntc capazc~ do pcrioclo imp<.•r!al, ca
mJnh~ll\10~ para o regime do partido único nos prlmf'lro.s tempos 
aa República qur, aos pouco~. provocou r<'ilÇÓPS de car:ltcr rr
gionnl, o que. do aspt•cto politico. resultou no sur~lmcnto dl' pnr
t.ldO.'i· ~:itndunJs. 

O Movimento de I!J30 trnuxc n prPocupacúo da ct·ta~üo d<.' 
JHLrtícJo;.; nacionais. A AHnnc;a Liberal rol o rr:-~ultado dt• um lmt~n
so Pstorço nesse sentido. As primeiras rlcic;õcs, porem, a falta de 
uma Jcg-islnc;fto c~qmz compronwtcu aquell' t•sfot•r;o. Voltamos aos 
purtlclo . .; rstaduaili. rxr.t•tuado.'i :l.QUele:-~ dt• idt•oloAia totaHtflria 
-- fascista c comunista - que sur~\ra.m com a prcncupac;i'w d(' 
atuar('m unlformt~mt•ntr• cm toda n Nnçüo. 

Ao Um do rr.~imc, sem purtidos, do Estado NOvo, as f"'IP!r.!ics 
de· 1945, para Pn~:-;idt•ntr da Rt~públlca c para o Con~rr:-~so Nacto-
1"1nl com poctrrc:-~ constituintes, provocara111 a criac;ào de partidos 
j1l t•nt:io d(' caratt•r nacional. Vai~~ a ob.'il'rvae:io qut· o !C'nómr·no 
I'Orrl' . .;ponc\Pu ao dc.'iL'lO da opiniúu pública. n•prP:wntantl' l"lt>l dos 
:nlst•io:-~ do povo brasileii'IJ. Durant(' o reRinw da Con:-;titul~;ào de 
HHG, {'lll cujo Início a vida pnrtid:ltü foi incli<;t.' ;,alutar do nos:;o 
ch·senvo:vtnwnto politico. a aus<!ncla de uma lcr~isla~Uo que re
. ~~st\s:-;1' il.o,; investidas dos inimi~os ela llbCI'daclt• '' dos aventnt·L·lros 
politicos f'nscjou um processo de de~encrcscCt1f'ia partidt\ria. elo 
qmd ..;unüu um plllripartidarismo t•stranho ao-> St'11timt•ntos bra
.'iill~iro . .; t inlmiJ!O do sistema t"cpublicano reprl'.sentaUvo. T:üs cll:-~
t,lr<:õt•s c SI'US dcltos lcvarnm o saudoso e emlnt•nte Prt'sidcnt.c 
Jimnbcrto etc Alencar Cnstello Bmnco, cm !\JUS, a cxtln~-:uir os par
Litlns l'ntúo I'XIstPJJtl's t' criar, usando O!> poden•s l'Xcepc\onals de 
que o lnv(•stirn a Revolu~;ào, um novo sistema. 

Na.-.cemm, t•ntüo, a ARENA c o MDB. 
() Sr. Adcrhal .lurt•ma 1.'\RENA pg• - P<'rmltl· V. Ex." um 

apart1•'.1 

() Slt. J,()llltJVAI, IIAJ'riS'r,\ <ARENA 
praz1~t'. nobrl' St•nador AdPTbnl Juremn. 

SE1 - Com muito 

O Sr. ;\derhal Jurema I ARENA-·~ PE1 Estou ouvindo. Sr-
nac\or Lourlval Baptista. a sintr·s{' qut• V. EX.11 l"az da história c\O:i 
J•artidos polít\ros brastlcl!·os. Em Vt•rdade, os historiadores politi
f'OS dl·sta Nar.üo ninda não :il' dt•tiv<'ram com profundidade na 
história dos partidos politlcos a partir do Brasll-Imper1o. Tanto 
no Primeiro quunc\o no Sej:.tundn Reinado, a história do bipartld:l
rl:-~mo. s1•mpn· tl•ndo a sombr:. do Poder Modt'rndor, crtou para 
t•.'õta Naç;i.o, nos dia~ dlficel:; da escnlViclào. certo equlhbr!o poli
tH'O QUt' llÜO !lClriCffiOS dl':iCOOill'CI'I', SObn•luc\o quanclo CO!lt{'lllpla· 
mo.s. hoJt', o que foi uma g:ltt•t·t·a como aquela de 1865. t•ntt'e Para-
1-!UHI, Uru~unl t' Al'gentll~a. Atravessamos também n.s ht'ies dlfict•ls 
rln Campanha Abolicionista. Este Pais crlractel·izou-st• pm n•sol
vt•r os SC'llS problemas mai:.; complcXo:i sem derramamento de 
~angue. VPio a República -~ n I República, n II República e n III 
República t', a~ora, Jl\ Jwrdl o núm~ro de Repúblicas. Em ví'rdadc, 
houve o crescimento cxplo->lvo tia populaçüo tlra:-~\lelrn. porque, 
s1• olharmos para 1930 -- como V. Ex. 11 t.üo be~ a::iinnlou --, ti
r.hnmos a1wnas 30 milhões de hnbltantl'S e, iloJc, Ja a:i proje~Õl•S 
uos autorl;mm acreditar que pstamos bt~lmndo 1:!0 ml\hõl•s dt• ha
bitantes. Como, numa llnAungl'lll trivial. o partido nada mui:; e 
do que n nnrcrht dn ontn!iio pública juricllca <• constltuclonnlnwn
f.l' orAnn!zada, com as idéias que ho_jc clomlnam os nmiJient<''i nni· 
\'Cl':i\tárlos, clwgnmo.s ü conclusão ele que o bipnrtldnrismo <la Re~ 
\'uluc;ào Jil cumpt·tu n &lia ml:-~são . .t\pcnns deveríamos nbrlr o lt•que. 
r.nrn CJlH'. em Vl~rclndc, n·solvnmos, c:omo resolvemos no Impêt·io. 
11." nos~os \ll'nbh•mn.s dentro cln h'i e da Constltulcüo. 

o Slt. I..OliHJV;\1. llt\11 '1'1S1'A IARC~NA .. - SE1 .. Multo 1.n·uto 
a v. F.x.". PmllwntP St•nndot' AciPI'bn\ Jun•ma. Jll'lo sPI\ npurtP. qw• 
multo Ilustra l'Stt· pronunclalllento C"Jlll' fnro nn ta!'dt~ c!t• hn.\P 

Sr. Pn•:>itlf'lltl.', nilo ha como llt'gar f/11!' n:-; (\uas OI'Jtnni:•.:wiH·s 
l'lllllpl'il'nlll ns flnai!datl<'s pstabt'l!'c\dns no Ato In·;tlttn•tonnl nu :!. 
<k 27 <lP outnhro cll' lV65, t' ar·umu\arnm um património politir·o. 
t:uju va\OI' no" pcrmlll• tdentll'leú-ln" como pnrt!clos autúntl<"llS, 
\f•nclo t•m vista a ren!\dncle l>rasill'ira. 

Nlll1lll paluvt·a: AHEN.'\ 1• MDB exisll'lll. 

Atwvós dt· st•us 3.03•1 Oii'Ptórlos Municipais, Sl'll.'i :!7 \:!O Vt'!'t'íl· 
rtun•s. M~lls :1 :1:!·1 pn•l"t•lto.., I' vlct·-pn.:fl'\to~. :;t•us ~!J:i cll•tnttado.~ 

t•.'itaduais, seus 231 dr'J1Utadn:-; ft•<lcra.b. seu:-: ~1 senadun·s .. ..;1'11."1 
:!~ ~OVI'I'Iladort•.s, a ARENA, pnra me C~llH~r ao nwu Partido. COl\10 
me par{·Ct' mal.'i npropr!r~clo. é forr,:a uutr'moma ele manlft•st.H':,1o da. 
ntalurlll do JlOVO brU.'iJJeJro, f! Jmtrunlt'nlo Jc~itlnw llt• )Jíll'f it:!jJ.'lÇÚO 
destp povo. Ela superou a nect•ssldadt• de apoio forcado, para cum
prir Si'llS objctlvo.s. 

De outro Indo, núo sr• J10cll' csqllf'Cl'r que a :\RENA, pum aqudt•s 
cpu• sào tlt\ts nos principias rrvolueionúrio.~. rrprcst>ntn um te~tt·· 
munho ela obra. politica do Movlnwnto de Mn.reo t~ umil pe-drol de 
{1,1QIIc clO:i /oi('tf!'i /dt>,1lS. 

Poder·:-iL•-ia :tr~-:ülr qul'. em lfltl5, a extlnçilo dos pnrtlclos foi 
JJroccd\mcnto que visou. como mc ... mo aqui Jú rc~lstrt•i, corrigir 
distorcõr:s c•, ns.slm. aperft•lr;oar os mecanismos de parl\cipaçúo elo 
povo no.'i orf..\ÜO:i do Poder. 0\r-sc-la, portanto. criado um Jll'l'Ce
clen!.c que Ju.,.tJtlcarla, nos d!a.s atual.~. a uxtlnçíio dói AREN.l\ c 
MDB. Ocorrr. porém, que o prcccd('nte não se aplica ao.'i c\la:-~ de 
hoje, Em pleno período revo\ucionill'io, o Ato Institucional n.0 2. 
ao cxtlnJ.:"Llil' os pnrtido . .;, assc~urou o t·e:-~pclto nos n•.suttndos t'h!i
torals elos pleitos de outubro de HJ65 c afastou grave crise noli
tica. ~raÇU:i, l~tmlnwntc. it unidade das Forc;n..s Armadas. 

A~ora. a .'iltuacüo C br.m outra. VIvemos a abertura política, 
)J:trn cujo êxito nüo :.c pode ne~ar, n ARENA c o MDB. au·:lVês 
dl• t.'Xpres'iiva maioria. de seus rcprest~ntantcs. vem contribuindo 
JlOSttívumente. 

Seria tlesa.->troso -- penso I!U -- permitir que a plenitude d{•
mor~r:\liC'a, objeto cta dec\.i\va ncó.o elo Prrsldente da Rcpúl)!\ca. 
Gt'llL•r;li Joüo Baptb;ta F'l~tl('\ri'Cio. vlt•ssr a st~r .~ustentnda par par· 
tJclo~ qut' - r-xtlnto-; ,1\REN.'\ c MDB -- nnsct·~sem clt! divergi•n
rin'i n•~.:hmnis, rr:t~rnllmt•ntm Sl'torlals. mngoas dt• carãtt•r Jlt'.s:-oal, 
manobras clt: rnrrf'ntt·s extremistas uu da ac:üo dl'IL•téria do poder 
t•t•or.Um!eo. 

F..'i..;t,• l'ienco cll' fatos, atos c ldél:'l:i traz~mt', ho.i::. a tt•ihunu, 
p;.H:J manife.'itar n minha sinct>r:l con,•ic5ão dr qnt• a r<.•!orma par
tidúrla n:lo havcrã dt• dccrC>tar lL ~~xtlnçuo dos atuals t1artldos . 

o Sr. i\derhal .lurema ! ARENA - PE• - Permite V. Ex. 11 um 
apat·te? 

O Slt. J.OUIU\'o\L 1~;\PTISTA •ARENA - SE• -·- Com muito 
;-.rar:<·r. eminentt• SPnadot·. 

o Sr. 1\derhal Jurt•ma 1 ARENA -- PE1 - Quundo V. Ex.n falri 
no problPma dn rxtinçilo tios partidos - r chama u_tençüo par:1 t1 
cuntlnulc\aclt• da ARENA ~-· é claro que V. Ex.h cst.a cuidando do 
uosso partido P não do Jmrtldo n.dvcrsârio - c se V. Ex.t\ pl'l'~..:"U 
a contlnuidadL• r1:1 ARENA Pl'L'~a. tambem. a contlnuiclade elo MDB 
- ainda (Jnt•.·m eu dizia no O Gluhu, a n~:;pclto destt' assunto, que 
l· muito penosa a t'XPN~Cncla de criar a cstmtura de um partido. 
r.nmo o nosso. qut• JÚ c.st:i c:-~trut urado cm todo o Pais. Pmhora 
n·conheçamos Q\11! n cxttncüo dos partidos. daquela Cpoca. n:i.o era 
propriamente llfll pluripnrtid~rtsmo. Na um mu!tipartida~ismo, 
e~t:l a vt•t·dadl~; chegamo:; a ter 13 ou H partidos. naquela cpoca. 
De maneiro (Jllt'. qu:tndo V. Ex.U defrnde. sem prl•.iudlcar n cria~ 
(.:úo de novos partidos - 1• ai C que precisamos atentar pa1'a o Jli'O
bh•ma .. - também vurlficnr que tc.•sc:; que C:itão hoje na boca do 
povo. como a an\:;t\a, p\cic;ôt•s diretas. etc .. a ARENA núo tt•m 
como sN contra. ela precisa conduzir cs!'ins tt•ses c nri.o ttcar n n·
boque del:1s, então. dt•:ise modo concot·do com V. F.>:." cm QIIP o 
r.ssunto tnt•rcce nwdlta~·ão das lideranças nacionais. 

O Slt, LOUIIJV,\1, B,\I"''JS'rA <ARENA -- SE< - Multo grato 
mal~ uma Vl'Z a V. EX.11 , r.mincntP Senador Adcrbui Jurema. pt•las 
palavras aqui prort•rldns. pelo npo\o que dá no pronunclanwnto 
que fac;o nn tarde de hojr e pt•los conceitos emitido~ por V. E:<.11 , 

<.•stucttoso desse assunto c que tem uma grande v\vCncla política. 

Continuo. Sr. Prcstd<.•nte. 

.~ Con.~tltul~.;üo, :ltr:tvfo . ..; de lei ·- par:it.tl·aro IV cto art. 15:.! -
o pt•rmite. !!; VPrdnde. A vontade do povo, todavia, nilu a act•lta, 
:1. nccl'ssidadt• do desenvolvimento politico do nosso pais não a re
comenda. O apPI'fc\r;oamcnto do re~lmt~ a reJeita. 

() Sr. Dlrt•4m Cardoso IMDB - ES• - Permite V. Ex. 11 um 
apntt,•? 

{) Slt. LOUIU\'AL IUI~IS'ft\ ll\RENA -· SEl -·~ Com multo 
prazt'l'. t~mlnt•nte s~·nador Dlrc~)U CnrdO.iU. 

O Sr. lllrt·t~u Canlosn tMUB -- ESI ·- Nobt't• SenadO!' Lourlval 
Baptista. pocle ser (JIIl! o pt•llS:lllll~nto Jevoluclonúrlo tPnha muctaclu, 
Mas. cle:->t•.ln traz1•r um dr~polnwnto quP. a fn1·u v1~r. eonsi<ll'l'n va
lioso no clt•:-it'lll'olar dPs:it' assunto. Na t'nnra t•m qur st• tr:tlo>t rl.1s 
nwdlflcnt,-{Jt•s CJUP SI' fariam na Constttuh;úo, quando 'in..'i cumil!
nat·i:l's ent rt· os !HII'lldos, fui enc;nrt'g;ttlo 1wlo Marl't:hal Cur:lt·i!'o 
de faria~:. que t•rn u tnternwdlario do Pn·.-.ldt•nll' Emesto Lii'\.-.PI. 
rlt' conHiliJe.n i1 nossa b;mcada tlu MUB. no Spnac!n, dois JW!ltu.~: 
pl'\111t'ii'O. qllt~ il )H'SSOa l't':ipUll.~liVt'J jlfll' l'S.'i:t,'i C011VI'I'.'iilt:r";t)S t' ([llt' 
\"alarl;t t•ll\nomt• do Oovt·t·no M'l'la u Sr Pt·trúnlu l'nrtt"lla. 1·11::.u 

Prt•!>!dl'nlt· da Ca:--a. t•m ~t·i~IIIHio lugar. qut• no dia lf1 dt• llUVI'!IdHd. 
n." 16 hora . .;, quancto os \'otw; JÚ t•:,t\v•~:;:;pm •'lll toclas as Ul'lla:. P .. ~: 
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<l!vPr~a:-; st•('Út'S brasiJtolra.-.. o Govt'rno baixaria um ato t:xtlnj.\ulndo 
a .t\RF.N/\ t' n MDB F.ssa foi a nt'll'llHlCÜO elo Sr. Man~chal Conlt•lro 
ele Jõ'ari:~.-.. a m1m lran.o;mJtlda pam flUI~ t~u. tamtJém. !lzl';;:-;e tal 
c~omunlr.,'lüio ft bnncada do MDB, no Senado, dt! que era pt~nsu
nwnto elo PrPsldentP Gelst•l. no dia 15 de novt~mbro, il.s w horas, 
balxnr um nt.o. quando todos os votos cstlvHssem nas urna .. o;, extln
~ulnclo os dois pnrtidns. r;ntiw. já no dia 16, nn apuraçào, ao n•ves 
ela npuracfw M' rnzer pelo :-;i:c;tcma proporcionai. ela se faria atra
ve:- elo critério mnjorllttrlo, e sel'inm clcllos, cntào, aquc:es n~nre· 
:-;t•ntanll's QUI' lograssem m:uor votacúo. E:c;sc era o pcnsanwnt.o. 
portanto, que l'U transmiti :1 minha bancn.da, antes de 15 de llO• 

Vt•mbrO, autorl:.mdo pelo Marechal Cordeiro de Farias, como o lnter
mt~diárlo nas negociaçôt~s que o Governo começou a tazcr para o 
acordo em que SI' con:mb:c;ta.nclamm as reformas polítlcas qu<~ ai 
~·~tão. Ern o depoimento que queria prestar no discurso oportuno 
que V. Ex.U r:c;til taz('ndo il Casa. 

O Slt. UlliRIVJ\1. IJ.t\lttfJSTA !ARENA - SE1 - A~rndeço a 
V. Ex.U. eminente SPnador Dirceu Cardoso, por Inserir no meu 
discurso rsst• depoimento valioso, onde V. Ex.11 diz QUl! um dos 
homL•ns dP alta cntrgorla, um dos homens de grnndt~ conceito, um 
homem qut• jfi. pn•stou relevantes serviços il Revolução, o Marechal 
Cordeiro de Faria.~. dru í'Ssa Informação a V. Ex. 11 Multo ~rato a 
V. F.x.U pelo apnrtc que acaba dt• dar. o qunl Ilustra o meu pro
nunciamento. 

O Sr. llenriqut• de La Hncque 1 ARENA - MA 1 ·- Permite V 
Ex.:1 um aparte? 

O SR UlURIVt\L IJ.t\l'TISTt\ tAREN:\ -· SEI Ouço. com 
multo prazer. o Senador Henrique de La Rocque. 

O Sr. llcnriquc de l.a ltocquc 1 ARENA -- MA 1 - Nobre Senador 
Lourivnl Baptista. a tPmátlca que V. Ex.11 neste Instante cnfocn é. 
incllscutlvelnlt'ntt>. pertilwnte aos dia,., de incerteza que vivemos. 
Supt·lmidos os ntos dt• cxceção. novns medidas devem Sl•!-:ulr na 
rstt•ira dessa declsúo, destn.cn.ndo·Sl'. S('ffi dúvida, a decrct;a~ão da 
anistl:l. A llbt.•rdade politicn. de cadn um pertence a ele próprio 
A RPvoluc{to não fncultou pot·que nüo desejou que de outrn forma 
fossr feita n crinçfw dP partidos. quando tantos outros foram dis
so' vícios. F'icnmos, t•nt;i.o, nn ruela c:c;trcita do btparlldarl<mlD. Cada 
qual tlnh~ que optar por nquclt• que mn.is próximo cstlves:ic das 
su:1s crt•nças. das sun.~ convicGÓl'S e das suas conveniências poli~ 
ticns. Jú agorn, quando o leque se estil abrindo, pcnw como V. Ex. 11 , 

qut• não h :'I nt•ct-.-;sidade de que o.s dois partidos .'ic extinguam. ma.o; 
e lndlspt•I1Snvt•l que outras opções st•jnm ofcJ·ecldas àqueles qut• 
nii.o :>t' s(•ntem bt•m dt•Jlti'O das si~-:Jas que os abri~-tam. E muito sério. 
Sr. Senac!or. nl~uêm pertencer a um partido: ao seu pro{!ramn.. 
n sua didtttlca programática, à sun tuosofln. t•lc deve .<;c .-;ubmetcr 
quando em nndn daquilo ele ncrcdlta, n.s suas convições são bem 
d!ver:c;n.s. E 6 por isso que o Prcslclt•nte dn. República. o Senhor João 
Bnptlstn. F\gui'ÍI'eclo. com a sun. a.~cssorla politica, o Ministro da 
Justiça. o Prc:c;\clt•ntf' dn. ARENA c n Liderança. dn. Casn têm rept•~ 
tido qm• t•m breve nquclrs Qlll• não estlvcn.•m :c;ntlsfeltos com n 
!iigln pn.rtidária que os abrtgn.m, podem sc~uir por outros caminhos. 
por outl'as vtt.'las, por outras estrada.<;. l!: indlsncnsó.vcl que assim 
se faça, porque é multo doloroso. Sr. Senador, se prestar a solida~ 
rii'dadt• lrrcstrltn, nbsoluta. totn.l c sem favor no Partido a que se 
J)t!rtl•ncc. Mns, quando n onção chrgn., ~ a hora Plll que cn.da um 
dt~o:a n. si próprio que cht.•gou o instante de qnl' n. sun. prcfert•ncia.. 
<lt• que a sua crl·nçn. de que sua fé podem rcalmcntr st• cnnalizar 
para a bcmddrn partldi'lrla que mal.'i deles se aproxlm:l. V Ex." 
mct•cct• parabén~ por 1•st.1r tratando de um n.ssunlo de tfw ma~nn. 
lmportúncia. qual srjn n. de. paclrtcndo este Pnís -·- e Deus hó. dl' 
permitir que t•m breve es.-;a silunção ,o;t' con,.;ta.tc - que pactflcndu 
t•stt' Pais, com a clecretaçôo da ~\nl . .;tla. cnda um poss:1 pn•tPrlr o 
Partidu que rcnlnwntt• lll;'IIS Sl' nproxtmar dns suas convic(,'tws l' dos 
!'ii'\IS Ideais ciPmocró.tlco:c; 

O Slt, LOUIU\',.\1. IJ.t\I'TIS'I'•\ lt\RENA - SE1 - Sou muito 
grato a V Ex. 11 , eminPnlt.• St•naclor Ht·nrlqm• dt• L.'l Rocqut•. pelo 
seu anurw. pl'io:; conct•ltos ('Jllltldos n J'e:-pclto do ponto de vlstn 
que adotp\ e que acho certo pn.1·a os dlns ntuats, estes dlns que 
atravessamos. onde o Govemo clt~sl'jn um clima de llbt>rdadt•. n•s
rwtto t' tmbalho, t'lll bt•netlclo do povo. 

Justn Sl~rn qtte n. nova ll'l orgànlca dos Pnrtldos acolha. na JUS
La rl'gUlnmcntaçti.o dos dispositivos ela Emenda Constlttlcional n." 
li, nonna.-; clestlnndn.s n disciplinar a cria(,'úo dl' novo:~ Partidos 
Nestt•s st• rt•un!J·inm. democmttcamcnte, desde que cumpridas as 
t•xlgi!nclaii da lt·l. nquclt•s dcscontt·nteii na ARENA t.' no MDB 
Muitos ou poucos. Poucos Importa 

g;.:tln~o:ull' a ARENA t• MDB. i\ fm·~·n dt• dispositivo lL•~o:al, todn
v\n, st• nos Jl:ll't'ct~ forn etc propósito. inconvcnlcnll' ~~ preJudicial. 
L'is qm•, st' 1\ cria~·iw dt• novo.~ p:Lrtl<los dept•ndt> da t•xtln~·úo elo~ 
atuals, 1'.-;t.amo~ vlvt•mlo uma ~rltante contradi~úo: ntt'llCit'IHio a 
unm nt'l~l'ssldaclt• cptt• dt'monstm a si p1·ópl'ia liPI' desnt•ct•ssal'in. 

Crh•m-st• novos Pnrtldos mn númPro t• QU!LIIclndt• pnrvt•l\tura 
I'XIIüdos pt'la JOt'llada c\1• ntu•ri'Pi~·mum·ntu dt•llltWJ'Útit~n qut• o l1 1't'· 

~iltknk Jo:io Aapt!:c;ta l•~igudrcdo •:.~ta a comandar. ma.~ .~t~m o 
.~a.erlricto elos ntuat.~ 

t\ :\l!:utca Renovadora Nacional. r: minha cunvicçilo, t! grnnde 
c• f~rt1: PILra prosseguir e. a.s~;im. as.~l'IHlfar o êxito da rdormu. pai'
tldar\a 

O Sr. I.uil Ca\'alr.anit~ 1 :\RENA - AL 1 --· Permite-nu• um 
apart1•, nobre Senador? 

O SR. I.OUllJV,\1, U,\I"TIST:\ r ARl<:NA -- SE I - Com muito 
prawr, emmcntc Senador I..ulz Ca.valcant.e. 

O Sr. J.ui:r. C;walc:mtc !ARENA - AL1 - O t!mlncntc coh:~n 
Senador Henrique de La. Rocquc aludiu ú necessidade da criação de 
novo:c; Partidos nura abrlgo.r aqueles que n<i.o se sentem bem dentro 
de uma das duas s\J..tlas atual:;, A meu ver, as si~.:"las atuaJs é que 
núo ?e .~entcm bem no contf:Xto dc.sta ~ação, por arti!tciosa~ que 
são, Jmpo:;ta..'l pt•lo então :sl.o;terna de então .sem consulta à onlniào 
pública nacionnl. Portanto. meu caro colega, aproveito o discurso 
de V, Ex.~~ para revelar que sou francamente a favor da extinção 
dos atuais Partidas. c acho ls.o;o .'iobretudo convenlcn~ para nós, 
que comnomos a força govcrnb;t~ Que se acabe com e:c;scs dois 
rótulos aLuais -·- Bra.hma e Antártica - ARJ::N:\ e ~OB. Que se 
crie, por exemplo, para :c;uportl! do Governo, o Partldo do Povo 
Brasileiro. ,.;ugc.stào feliz. a meu Vt~r. do eminente Senador José 
Samcy, Presidente do nosso Partido. Era esta a oportunidade que 
rsperava parn. marc~r n. minha pos\~;ão d!antc desta problema dn. 
rcrormuln.ção nartidarla Obri~o:a.do n. V Ex.11 

O Slt. LOURIV1\L BAI~IST,\ IARENA- SEI -Agradeço n 
V. Ex.11 • emÜlf!ntc Senador Luiz Cavalcante, o seu aparte. Mas 
quero dizer a V. Ex.11 que o ponto de vista do eminente Senador 
Hcnriqur dL• La Rocqtu! que disse que desejava a permanência 
da ARENA e do MDB. foi também esposado por mim. Eu também, 
aqui. h:l pouco. dls.<it!: ·'Nesti!S se reuniriam. dcmocruticamente, 
desde Qllt• cumprtda.-; a .. -. exigCncia.~ da lct, aqueles descontente~ da 
ARENA r. do MDB. :.01ulta.~ ou poucos. Panca Importa". 

Quero dizer a V. Ex.n que pcrt.cnço il :\RENA, que estou na 
ARENA :\incla hú pouco. disse que a ARENA é um Partido que
tem 3. U34 dirL•ll'Jrios munlclp:lis, l.l'm :!7. 1 :!O vereadores, tem 3. 324 
prefeitos e vlcc-prr.!cltos. tem 403 deputados estaduais, 231 depu~ 
tactos federais, 41 .~cnac.Jort•s e :!4 ~ovcrnadorcs. Acho que a 
ARENA c o suporte. ncho que :1. .!\RENA e um Partido que pode 
multo bem continuar. Não tenho constran~-:tmcnto em co:--.Ltnun.r 
nestl• Partido. c quanto ao MDB. acredito que muitas Senadores, 
cole~as nossos nesta Cnsa c !lliados ao l\1DB. desejam que o MDB 
continue como Partido 

Quero dizer a V. EX. 11 , eminente Senador Lulz Cavalcante, nisto. 
com trístt:'za. divirJo de V. Ex.K 

O Sr. I.uiz C;tvalca.nte 1 ARENA - AL 1 - V. Ex. 1~ me permite? 

O Sr. l'edro Simon 1 MDB - RS! - Permite-me V. Ex.l\? 

O Slt. LOUIUVAL Bt\I ..... ISTt\ I ARENA- SEI- Dnrel o'aparte 
ao Senndor Luiz Cavalcante. c. !ORO em seguida.. ot,virci V. Ex.n, 
nobre Senador Pedro Simon. 

O Sr. J.uiz Cavalcante t ARENA - ALI - Os nUmeras que V 
Ex.11 extlÕl• s:i.o. na verdade. aparcntt·mente multo eloqüentes: trC:c; 
mil c tantos cllrctórlos, quaM quatro mil Mn..s. eminente Senador 
Lourival Baptista, Isso é um tanto artit'tcial. tf\o artificial quanto 
o nosso nróprio Pnrtldo. N:i.o vt•JO nesses mllharc:-; de dlretórlos 
.'i\1-:lliflca~·ão mnior. 0 que é prL•ClSO :i:\bL•r é ú SCI-!Uintc; SC O POVO 
braiiUt'iro l'Stá CI'P:;ct•ntt~mcnte a favor de nosso Partido, o malar 
Pat·tido do Ocidente, na cxnrc:c;süo do então Presidente Francelina 
Pereira PPln elci~[lo última, o povo do Norte esta su.Ustclto c o 
do Sul. nüo. Tenho nara mim que o povo brnsllclro Pst:i rlcnndo 
cunsado do nosso Pn.rtido, c nlto ~omt'nte do nosso, do outro tam~ 
bem. por artificioso:; que sfLo l~u:dmcntc um t.• outro. Este o dcr
rn.clt•iro npartt' n v. EX. 11 

O SR. LOURIV.t\1. 6o\1'1.'1ST,\ IARENA - SEI - Mnl.s uma. 
vez. a~radeço o aparte de V. EX. 11 Quero dizer que discordo. Con
tinuo nn ARENA enquanto ela for ARENA. 

O Slt. l11lESillENT~ tLulz Vla.m\1 - O tempo de V. Ex." está. 
l'S~o:atnndo-st• 

O SU. LOl!IU\'J\1. BAI"l'IST,\ tARENA - SE1 - Pediria no 
t'rnlnenlc Presidente que l'elcvn.ssc, n. tim de concPdcr aparte no 
St•nador Pt•dro Simon t•, tambem. ao Senador Benedito Cnnclns. 
t'llCt'J'!'anclo !o~-to dcpoiii o meu dlscUI'SO. 

o Slt. I'ltESIDF.NTI·: 1 Lulz Vinnn1 - V. Ex." scrn atendido. 

O Slt. LOUIUVAI. Ut\1.,-ISTA I ARENA- SEI -Com n maior 
Jll'!\1.1'1'. ouço o nobn• St•nndor Pt'dro Simon. 

o Sr. l"t~clrn Simon IMDD -- RS1- Em primeiro lu~al', com o 
malm' l't·~pt•!to. nüo L•ntt·ndo a 11~-:"aç!w elo Sennclm· Luiz Cuvnlcante, 
compnraJHio n op~·úo do MDlJ t• t\H.ENA com Brahma t• Antúrtlca 
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Pelo menos do Indo do MDB, nos não nos ldentlrtcnmos nem com 
n Brnhma. nem com n Antftrtlco.. v. Ex." pode !tear com as dua.s. 
Slncer[l.J11ente, não hó. identttlcação m•nhuma. Em segundo lugar. 
quero dizer. com o malar respeito o. V. Ex.". que acho que foi umn 
nflnnn~lva. realmente Infeliz. mns ocnslonnl, à. qual não dei malar 
Importnncln, do Senador Jose Sarney, querendo transformar o 
nome da ARENA cm partido do povo brasileiro; c os outros parti
dos seriam pnrtldos de que povo? Parece-me que povo brnslleiro 
é todo o povo. Podemos criar partidos que representem parcela do 
povo brasileiro, com os quais nos ldentitlcnmos ldeologlcnmente. 
Agora, um partido ser partido do povo brasileiro, realmente, pa
rece-me ~go fora do comum. Por outro lado, quero dizer que 
V. Ex." esta levantando uma tese multo Importante, principalmen
te porque o Senador Lulz Cn.vnlca.ntc tem todo o direito de defen
der a tese da extinção do seu Partido. Ele tem o direito de solicitar 
no Presidente do Partido que convoque uma convenção extraordi
nária da ARENA, onde os 2/3. de acordo com o Estatuto da ARENA 
e conforme a Lei Or(;ãnlca dos Partidos, podem determinar a .sua 
extinção. Agora, não sei como. nem de que formn. nem de qul' 
maneira, poder-se-á determinar a extinção do MDB, senf1o atra
ves de Convenção do MDB. Eu não entendo outra rormn.. Poder
se-a dizer: mas o Congresso Nacional poderá votar uma lei, mas 
uma lei que ser:i votada atravéz da. ditadura da Maioria. Porque 
a Maioria não pode, por seu bel-prazer, determinar n. extinção do 
outro Partido. 

O SR. LOURIVAL BAPTISTA IARENA - SEI - SOu multo 
grato a V. Ex.n, eminente Senador Pedro Simon. pelo seu aparte. 

Quanto à. parte referente ao Senador Jose Sarney, quero dizer 
a V. Ex.n que ele a mim não disse que Iria fundar esse partido ou 
que teria vontade de fundó.-lo com esse nome. LI pela imprensa, 
mas se disse é porque ele. como Presidente do Partido, natural~ 
mente, como eu, acredita que a ARENA é o Partido do povo. como 
~ambém o é o de V. Ex.11 Agora, o nosso com mais povo; c o de 
v. Ex.1

l com menos povo. 

Ouço, com prazer. o eminente Senador Benedito Canelas 

O Sr. Benedito Canelas IARENA - MTI - Nobre Senador 
Lourtval Baptista. inicialmente quero parabenizar a V. Ex.~ por 
trazer, neste dia e nesta hora, um assunto que cst.ã a exigir, da 
classe politica, um estudo mais detalhado. Aborda, V. Ex. 11, a cria
ção de novos partidos. tema palpitante que fervilha cm todas as 
casas de leis cm nosso Pais. Hã dois anos, Ilustre Senador, apre
sentava eu um trabalho amplamente divulgado pela Imprensa 
naclona_l. onde já. sugeria a. institucionalização das sublc~endas. 
em carater pcrmanr.nte. abrigando nos dois Partldos as diversas 
correntes de opinião, com os sc>us dlretórios: municipal. estadual 
e nacional. Desta forma presC"rvariamos o MDB - Movimento 
Democr:itlco Brasileiro - e a Aliança Renovadora Nacionrd. E 
nesta rase de transição durante o ano, para. fellcidndl! da classe 
politica e do povo brasileiro. tanto nos Partidos da Oposição como 
no da Situação, podem-se ldrntlficar diversos lideres hoje, aqui 
presentes tais como o Senador Paulo Brossard, o Senador Pedro 
Simon e demnis lidert•.s do Partido da Oposlçiio; c no nosso Pn.rtldo, 
V. Ex. 11

, o Senador Henrique de Ln RDC4UC, o Senador Jarbas Pas
sarinho, e para não causar omi,.;são, para núo pecar, deixo dt• 
citar os outros lideres. Desta forma teríamos nos dois Partidos. 
três partidos cxlstentt•s cm cada um, c poderiamos, cnlúo, fiel :lO 
progrnma do Partido, l'XCrcitar no decorrer do tempo, com as llde
rança.s em todas as casas de leis, a formação. num futuro. de um 
partido que nascesse da Câmara de Vereadores. dns A:ua~mblCia.s 
Leg:lslatlvas, da Cãmara dos Deputados e do Senado Federal. Destí.l 
forma quero dizer a V. Ex.u que. mais uma vez. o brll11anttsmo do 
seu discurso entusiasma este jovem Senador 1•, nesta st>mana. 
terei oportunidade de trazt'r a esta C•Lsn um pronuncinmcnto onde 
abordo profundamente o assunto. Para.béns a V. Ex. 11 pela oportu
nidade da suu Intervenção. 

O Slt. LOUitiVAL MI'TIST,\ li\RENA- SEI- Multo ~rato n 
V. Ex. 11 , eminente Scnndor BcnPdlto Canelas, tnmbCm, pOI' esse 
depoimento que dó., pelo estudo que fez a respeito do :l.!isunto qm· 
abordu.mos neste momento. Aqui estaremos p1·csentes pnrn ouvir 
c aplaudir n palavra de V. Ex.11 que, náo tenho dúvida, trarri. subsí
dios para todos que aqui se encontrum, os quais serflo valiosos t• 
oportunos. 

E, para arrematar: ao Pais l' no seu povo que cxplicnçõe~ 
/ieráo suflclentcs, no caso de t>Xllnçúo de um partido Ql1c ele~cu. 
hft menos de um ano, Presidente e Vlce-Pre:ildentc da República 
eminentes correll!-':loní'l.rlos S{'US? 

Por tudo Isso encerro cstll.'i pala.vru.s ratificando a m1n11n 
conrtançu no Excclcntl:islmo Senhor Presidente da República, Ge
neral Joii.o Baptista FIJ:tUclredo, no Sr. Ministro da .Justiça, Pelràn\o 
Portella, no Sr. Ministro Chefe do Gablnett~ Civil du Prcs\dCncla 
da Repübl\cn, Golbcry do Couto t' Silva, no Sr. Pr_P.-;ldcntt~ dn 
ARENA, Senador José Sarney, qm· eoncluzem a questuo, certo de 
que a ARENA prossctrutrfl no .:;ervlt;u 1w Brasil !Multo bt•m! 
Palmas. I 

O Slt. J•RESIDI~STt; 'Lulz VIana 1 

nobre Senador Itamar Franco. 
Concedo !l palavn, ao 

O Sr. Dirceu Cardoso tMDB ESI - Sr. PresidentA.·. houve 
uma permuta na colocação dos oradores. O nobre orador Itamar 
Franco pretere talar depois da Ordem do Dia. Como o meu dis
curso é de pouco rõlc~-::o c dt• vâo curto, posso fnlar :mtcs dói 
Ordem do Dln. 

O SR. PRt;SIDENTE !Lulz Vlanal - Faria apenas a udvcr
téncln de que após a Ordem do Ola jõ. estão inscritos os Senadores 
Paulo Brossard e José Rlcha: quanto ao mais, nr'io tenho objeção 
alguma. Se V. Ex.1l, nobre Senador Itamar Fmnco, quer trocar com 
o Senador Dirceu Cardoso. concedo n pnlnvra ao nobre Senador 
Dirceu Cardoso. 

O SR. DIRCt;U CJ\RDOSO 1 MDB - ES. Pronuncia o sef.{ulntc 
discurso. Sem revisão do orador.• - S1·. Prestdrnte, Srs. St!naclore:-;: 

Reiterada vezes, Sr. Presidente, temos nos ocupndo, dc.'ita tM· 
bunn. desde a sessão legislativa passada, da situação critica por 
que passa o Brnsll com o problema da !-':asollnu. 

Temos, t•m variadas oportunidades. chamado a atençii.o d!' 
nossos eminentes cole~as para Iniciativas que desejávamos fossem 
tomadas por autoridades do Pais. Inclusive por ~~sta Casa., no 
sentido de aliviar a s\tuaçii.o violenta e ~ravc que atravessamos. 

Hã dias. Sr. Presidente, lt•vantei. n.tC em carta a V. Ex.11 , a 
possibilidade de que o Senado, visando a economia de combustivcl. 
trocasse os carros pesados. de grande consumo, de marca Dodge 
por carros mais leves, que contrlbull·tam para a economia. dt• 
consumo de ~nsollnn em nosso Pais. Seria umn atitude pequena 
mas che~uel a dizer que pequenos são aqueles que, b.s vezes, não 
destacam a ~randcza das ninllarlas. Comcça~st• com um pensa
mento, um ato de fC, um pn.sso à !rente, uma. atitude; c o Senado 
tomaria a atitude. Indicando ao Brasil que estava empenhado dccl
slvamente na economia de gasolina. 

O Sr. Alberto Silva t ARENA - PI 1 - Permite V. Ex.n um 
aparte? 

O SR. DIRCt:U CAI!DOSO •MDB- ES1 - Pois não. 

O Sr. 1\lherto Silva 1 ARENA - PI 1 - Estou ouvindo com 
atenção a proposição de V. Ex.11 , Sr. Senador. Mas, acompanhando 
a proposição. por que não adaptar us carros do Senado no consumo 
do :ilcool? Creio se1' esta a melhor L• mais rápida solução. Era o 
que tinha a dizer. 

O Slt. DIRCt:U CARDOSO 1 MDB - ES 1 - Agradeço o nparto• 
de V. Ex. 11 e vou chegar a esse Item no meu pronunciamento. a~o:ra
dcccndo a ~cntlleza de sua colaboruc;ào. 

Ma.'i. Sr. Presidente, a re.sposta que tivemos dn Mc.-;a foi clt· 
que para fazer \:;so o St•nndo, QHC ja fez um J:ta.sto multo ~-:randt!. 
teria que modificar o seu .sistema de .sustentação mecãnica na:. 
~ara~cns pura. troca d~ equipamentos, eLe. 

Mas, o qut• é Ct'l'to .é que o Senado nüo quis dar esse passo 

Também. chanwl a aten<;ão. aqui, das nossas autoridades 
VIajante toda.s as quinzenas pcln. BR-101. para o meu .gst:\dO. 
tenho encontrado uma sltuaçflo drnmãtlca a 20. 30 qullomdro~ 
de Nitcrói, no entroncamento da BR~lOI com a grande v:Hiantt• 
que faz o retorno h. Baía de Guanabara. onde, Sr. Prc.sldt•ntl! 
encontramos ~-::rande quantidade de camlnhõt>.s que !'luem do Nortt• 
trazendo mt'rcadorlas (· produtos daqueln rPI.:i:io. caiTegados. por· 
tanto. com produto;; primários do Norte do Pais - do E~tado do 
Rio pam cima -- Pll1 busca dos mercados consumidores do Rio, dt• 
Súo Paulo e dL• outras Capitais do_ Sul. E ali. SI'. PrPsldentP, clf•pa· 
1'~\mo-no:; com uma sltuaçilo dramatlca, a traves da qual nos avalia
mos que as autorlcladp,-; elo Pais nilo Pstào pl'nsando s~>rln.nwnll' 
no problema ela v;asolina. 

Ali. Sr. Pl'l'.'ildentt' - ja disst•, aqui, duas Vt't>:t•.s L' vou rt•pt!tll' 
vou falai' peln tercl'il'a vez - os caminhões que cll'sccm carn·
!-':ados do Norte. no cntroncnmcntu dt• Manilha, a :.w qullómctro:i 
de N\tcról. ela cabeça da ponte Rlo--Nltt•rói. nlw passam pur 
l' ... sa ponte que lu! construída para aliviar o u·ansportt' do Nur!.t• 
para o Sul, atravios ela BR-101, e s:i.o forqados a fazt•t' o clrcult~l 
da Baia de Guanabara, pcrrm·rpncJo mnis 40 qullõnwtros clt• tra
Jeto, !{nlitnndo cerca de 8 n 10 lltt·os dt• combustivtd c<~dn cam\nhito, 
de acordo com o seu peso e com a sua carv;a, porque n•-lo podem 
<Ltrnvessar a Baia de GUILnnbam pela ponte Rlo~NitPrcll Nlw 
podem por qtw, Sr. Presldt~ntc? Porque o DNER, cntre~-:"Ut' a~om 
ü sabt!dorta dt• um mineiro. o Sr. Ministro dali Transportes-. mineiro 
intell!-':l'llte, vlvn, núo resolve com tlma pcnad!\ esst• as.sunt.o. Nilo 
Sl! pode atravl'ssar a ponte, Sr. Prt•slclen\e, porque ali ~~· cobra um 
pt•dliv;io qUt· t'oll·t;:L o Cllllllnhüo a dar volta de 40 km. Isto. Sr. Pn~
slclcnte, só na Pntai-\Õilia. nn Cunr.lllnchlna ou l'l1l outra partP elo 
mundo, qualquer r.ubata africana Sl' m\mltlrla: ma:;, aqui. no H.lt1 
de Janeiro, a vlntt~ mlnulos da ponll! Rlo--NitA·rnl. niw st• ndmlt•· 
t.'Sse c.stnUli~Ulanwnto qut• o Oovt•rno fnz com os cumlnhôes q!ll' 
vt•m do Nortl', ror~·nndo~os n um 1wrcursn dt> mais dt• ·10 ltm P un 
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consunw de c:ornbustív1•l, últ•o Clk'.~d ou ~a:-oolina. Pois, twm. Sr 
Jlrt!sictente, lskl porque a ponll· q1w lo! con:Hruida par:1 n•solvN 
o trú!Pg:o do Nurtt· pura o Sul sobre a Baía cl1• Guanabara. a 
cht•J.;ada dn Rio d1• J;uwlro. essa não podt: :wr nt.ravcs:mda, porque 
o DNF.R cobra taxas I'Xorblt:m.tes d1• c:nda caminhão. Entüo, lün;a 
no.-.so.~ camlnhõe.-;, que dcVt'l'lum economlw.r combustíví'l, a ga .. Ha· 
rem mal.'i, porqllf! .~~·us motoristas prcfl'l'l•m fazer Isso n pagar <t 
taxa alta di! pedúglo nu pnntf' Rio--Nit<>ról. 

Sr. Presldl'nlt!, SP t!,'>Se f;lto ocorrPssr Jú nos eafundó!>i d{' judns. 
Sl' c:-;se fato ocorl'cs:;e Jó. no Santo Ant{mio elo Choque Urubu, 
la no norte do Mato Gro.sso; se I!S:it• fnto ocorrl·:;sc na fímbria da 
nossa zuna llndci.ra com as n:u.;ões que ~l' nos avizinham, nó.-; acPI· 
taríamos o fato, mas ocorre a trinta qullômdros do escritório 
Ct:ntral do DNER, na Avt·nlda Presidt•ntc Var~as, no Rio de Ja
neiro, Ocorre n trinta qullünwlros de onde o DNER tem o seu chi!! c. 
o seu comandante, o seu dirlp;t~nlt:, c ntC hoje uma alltude náo 
foi tomada. 

Foi tomada, noticiaram o~ jamais da semana pass;~da, uma 
atitude aliviando o )1cdl'q.;:lo para ox ónlbu~. I:>to tem !;;i uma conse
qü(·ncla qualqucl' no transporte d~ populacão qut: vlvt• cm Nllt~rói 
e trabnlha no Rio, l' vlct:-vcr~a. Mns. os caminhiJes que trans
port:~m produtos do Norte ou os que vem do Sul e que vão para o 
Nortl', e:-;tt.!S ~üo fcm:ados a quarf>nta qullônwtros de pl~rcurso a 
mnis, ~-ta:-;tancto mais combustível. porque não podem pa~ar o pedã-
1-!io da ponte Rlo-NitercJI, uma ponte que foi feita. - quando 
era Dl•putndo, li a expo~h;fto de motivos - para facUltar o tnifl~go 
das mcrcadoría!j que vúm do Norte e vêm do Sul cm d1~manda do 
Norte. paru facilitar o trfll'e~.to das mercndorlas que nbastl'cPm o 
mercado consumidor do Rio l' de Sfw Paulo. Pai~ bom, ali é que 
se dá o t'l'itrnng:ulanwnto. t\11. Sr. Presidente, é que ao revés de se 
querer o menor consumo di.' g-asolina, que repn•scnta dóla!·cs. o 
DNER ainda nào foi atingido pur essa necessidade. Ê po~.sivcl que 
o:c. seus chefes passem pur all c vejam aqueles camlnl'lôcs amon
toados a bch·a da c:-;tradn. procurando o seu rumo no "transtorno" 
da Baia de Guanabara, como IW ali cstlvc~sem cm de~canso ou em 
vileJ,l'iatura, mas mmca procuraram snber que os caminhões ~~stão 
evitando o pedágio da ponte Rla .. -Ntteról, uma. ponte que tal 
construída cxat.nnwntr para abreviar o transporte de mcrcndorin, 
mas que hoje :-;e destina aus milhares de veiculas que snem do 
Rio de Janeiro e cujos proprlrtárlos vão buscar as zonas de lncr 
dos lagos e das praias fhuninensf's ou díls pmlas caplxabn~. E~sa 
enorme quantidade di' carros trnnslta pela ponte Rlo--Nitl·rôi, 
mas caminhão mesmo, com canw pC'sada. csst·s tCm QUe t1·aft'~ar 
mais 40 quilômetros, gast.ar mais lO litros de ~nsollna pu•·a baixo 
c para cima, porqul' n:i.o podem pnssar rwla ponte. O DNER quer 
e QUI: a ponte .'il'ja pag:a cm tl•mpo recorde. sendo que jó dois 
tl'r('os roram pn~os. Ele qurr qut• ela seja pnga em um ou dois 
anos mnis, mns n:io p<'nsa que ('Ssa gasolina que estamos ~-tastando 
a mais. t•sbanjando, um dln fará falta a este País. 

O Sr. 1\lhertu Silva t.'\RENA - Pll - Permite V. EX.11 um 
apartt•, 

O Sll. DIRCt:U CARDOSO I MDB - ES I - Pois não. 

O Sr. 1\lberto Silva 1 ARENA ~ Pll - Senador Dirceu Cardoso. 
estou de pleno acordo com V. Ex.11 quando chama ~ ntt'nc;ii.o pnra 
a volta que os caminhões tCm de dar. u Um de evitar o pt•da~io. 
Mas, V. Ex.n, que C um estudioso de todos esse/i problcma!i, quando 
os tm:.:: aqui t>les vêm acomrmnhacJos dos números, t'~l pel'f.\Unlarin 
n V. Ex.11 : o preço do pPtrnlt!O qur o camlnhúo vai pa~.tal', para 
dar a voltn, nüo st:'rã m:1ior do que o pcdú~-tio? 

() sn.. DJUCEU Cl\IUlOSO I MDB -- ESI - Não. porque o pt'
di!.:io e proibitivo. 

() Sr. :\lbt•rtto Silv:a 1.'\RENA - Pll Uma comp~r~u;ã~:. o 
custo elo pt•tróil·o ~nsto JlL•io caminllÜO, l'll1 l'ciaçào 1.10 pNia~-:10. 
:wrfl QUP n:"w t>st:i. Plll Pqullibrio'l 

O SU, lllltCim C,\ltl)(lSO !MDB- ESI ·- Núo. o pecln~\o & 
proibitivo. 

Nobl'l' SPnadlll', o motol'lstn de eamlnhüo. o dono de eaminhilo, 
o l'lliJll'l'súrio de tmn~porh• nüo pa~snm pela pontL•; utll!zi.l-la Oca 
mais cnru do qUI' dar a volta. 

O Sr. Alberto Slh•n t ARENA ~- PI 1 - St•rn (\llt' t>lt·~ J<t Ozel'i.llll 
o t•úleulo. nobt'l' St'IHHior'.' S;.tu clcz litros u mais. 

() Slt. IHitCEll c,\J(J)()S() I MDB ·- l~SI -- E nutra Jndt.tt:aL~ÜO 
CJIIP lnrt'i. quanclu p:~,-;snr pur 1:\, SL' l'lt·~ JÚ UzPrum o c:\leul~. só 
para nüu tirar t•ssn pu!ji~·üu eh• sobranN•rla do DNEn sollrt• os 
mutorJ.o.;tas. os donos eh· t•anllnilót·.~ t' os elw!P.-; elns t•mpn·sa~ de 
transptlt'tt•s 

O Sr. Allwrlto Sil\'a 1 .'\ni~N ,<\ l'll !~H ou clt• ill'lll'du eum 
V. [.;;o;,u !\fíL'i pod~• N'l' \llll,t S,ud;L piL!'iL ll Jli'OJll'lO llH\{U\'Í.'iLI. i!. :-,1.11' 
mal:; t'•.nnhustiVt·l 

o Slt. BIHt'IW (',\IWOSO ~~\\lU l·:s' :\ta.". tnt'.~ln" qut· 
J:a.~ta· .. 'it· .".J:-t:' I' 11111 nt·ttt ~:-ttJ dt·z. t't·:n tlll mtl t':tlll~nllt.,t·., p •r di:~: 
:.;tiJ lnllh;tt'l'." d1· ~~anllnlltll'.> q1!1' tr.t!t'l' .. tlll 1111 .~t'lltldP N11r1,, tiul 

--
f' v~ci··VPr.s;L -·· ~ãrJ mllhú1·s de· c:unlnhõ(·~ gastando mal:i dl·z Jltro:s 
el(• pt:tnlll.'o el\\ cada VPZ. V. Ex.u. que í! l'ngc·nht:ll'u, vai V1:r que é 
um r.onsumu de certo vultrJ ~~ qw· poeit!rla ser pconomlzado. 

M;ts. Sr. Pre:-;ldt•nte. a vlnt.c cu1 trinta quilómetros do e!icrltórlo 
C1•ntral dn DNE:R. no Rio de Janeiro, na. Av. presidente V:trJ.::IIf, 
ainda o DNER nfto se apercebeu de <JUC, por cnusa de CrS 40.00, 
Cr$ 50,00 011 Cl'$ 100,00, que CCJbnt de pccl:iJ.:lo do,'i caminhões. estA. 
fon:~anclo o Brasil n Importar c:ada barril de pl'tróleo õ\Ct;>I'Ca de 
lH ou :?O d1'J1arPs, antes elo refino. Is.m C dit'icll de enLrar na cabt·ça 
d1• quem núo qurr l'f'Sol\'l:r o assunto. 

O Sr, Luiz C:~valc;uttc 1ARENt\ -· AL1 - Pernllte V. E:x.11 um 
a11:tl'te? 

O Slt., DIKCF.U CAitllOSO 1 MDB - ESt - Pois não. 

n Sr. J.ulz C:Lvalcante 1:\RENA --- ALI - V. Ex. 1
' falou l'm 

lH e 20 dólart!t>, o barril. Podemos dizer que Isto jã ern -- na 
semana passnda, há quinze dtu:-;, po!'quc jíl os jornais de ontl.!m 
noticiaram que o Equador não vend1• o st•u pl'lróleo :l menos de 
30 dólures. 

O SR. l>lltCf:U C1\lt.DOSO 1 r-,.IDB - ES 1 -- E:-; ta ai. Os ratos 
est:i.o cotlfirmando a nossa tt•s1·. Sr. Presidentl'. Só o pensanwnto 
dos diretorcs do D~F.R e qut• e COI1Ví!ncido por esse estran~ula· 
m~:nl.o que se fuz, na [U.Cl' do Pais. a porta dos dois maiores ccnLrus 
de consumo, que são Rio e Süo Paulo, e que poderia ser n•solvidO 
com shnph.•s corte no pedil.J:!;io para os caminhões. O lJ~ER rol 
sensiv<'l ao.<; ónibus. para baratear as pa:-;sagcns e [orçar o tr::i.rego 
dos Unibus por aquela ponte; ma.s o caminhúo. para o qual foi 
construída a ponte Rio·-·Nitf•rói, e.<:;te continua e.-;trangulaelo e 
fo1·çado ao pt•rcurso d~:> 40 km, entre Manilha c a BR-101, abaixo 
do Rio de Jnnelro, para os canünhõf:'s que voltam ao Rio dP J:\
nt:lro ou que demandam ao Sul do Pais ~ São Paulo, Curitlba, 
F'iorlanôpolb e Porto Ah•g:rc. ou. no contrária, os que vindo do Sul, 
demandam o Norte, fazendo o percurso. contornnndo a Baia de 
Guanaburu. 

DissL· o nobre Senador Alberto Silva que poderiamos fazer, 
tantbCm, o progrnma de economia di! gasoUn<t. substituindo. Sr. 
Preslclente. os carros movidos a gasolina por ca1·ros movidos a 
álcool. Estou de pleno acordo com S. Ex.u Por que não se tenta 
modlflscar os nossos carros Pnt'a qu~ consumam il.lcool? 

Esse seria o mdhor exemplo que o Senado poderi~l. dar. de 
que estumo:l pensando cm dar o exemplo de economia de gasolina 
neste Pnis. Porqtll' se nós flzCssNllO:-; isso. só o consumo de Brn.· 
:-;jJia, seria menos um pNrolelro t•m cnda semestre pn.m vir no 
Bra:-;11, mas nin~-tuém pensa nisso. Mas estou de acordo com S. F.x ... 
Por que não substituirmos os cai'I'QS movidos a gasolina p:tra 
carros movidos a ãlcool? 

Sr. Presidente. foi pensando assim, C' outros assuntos corre
latos no problema da gasolina, que quando se abriu o Senado, na. 
sessão lcgi.slativn ora cm curso. procurei o.s lntc~rantes da· Ban
cada do MDB e a.."islnnmos um documento que propunhl a constf .. 
lutção de uma Comissão Parlamentar de Inquérito. vazada nos 
seguintes termos: 

Os Senadores aba.lxo a.sslnncto.s, com apoio ·na Con.stitui
çúo Federal cnrt. 371 <'no Regimento Interno 1nrts. 168 c 
SCRUlntesl requerem a con.~tltulção de uma Comissão Par
lamentar de Inquérito a tlm dr o.purn.r a situru;ào dn 
PETROBRAS no que conN•rnc ao.~ Sl'~ltlntes Item: 

al .sua organlzaçüo llltl'l'na. bem como a situação de lieus 
Dli'L•tOI'cs e o rcg:lme de seus runclonó.rios; 

Sr. Pl'esidente, hri multa coisa que o Pais trrá que conlweer 
com relação a organlzaçüo lntNnn da PETROBRAS c o re~lme 
dos seus funcionarias. 

ht a arlentnçüo na. pesqulí:l c ruo:.;pecçüo no território na.
cioníll c no estmngeit·o; 

c) o l'l.'fino, tr:tnsporte e comcrcintlzat;ão do JWtról('ü l' 
seu.., dt'r!vado:o; no terrltorlo nnclonal C' fora do País; 

d 1 o custo c o prL•ço de VL'Iltln da gasolina l' de mal.~ d1·ri· 
vndos do J1t'trólco no tt•rritório naclonnl; 

cl a-; JWI'SJll'Ctiva,.; da r:lcionallwc:üu e do racionamento, 
antt .. a crl!il' atual do nb:t~tt•clnwnto de petróil'o; 

I' 1 a Vl'llcin clt• ~asollna para o t•Xtt•t'lor e seu custo ele im· 
pnrta~·(w: 

1~-;t:l a clPnúncla qtw pesa suiJrP n PETROBRAS, dl' CJUl' cu!ll
IJI'amu.; u pt•tró\t'n a um pt't•t•n ">.:" I' t•stanw.; Vl'IHit•tHio gast11lnn 
mais bar:t!a (lo qllt' :tqu:•l;t qtll• L' cOU'!UillHitt tll> Pai'i n·iinacl;t no 
Bra~ll. l'tlnl o l'n~to cl'ol" n:.'i:>.~.~ t'I',Jilllllll:l". e \'t•ndlcla m:us ll:trata 
t'tllllU .la t' púhllt'll 1· 1Ht1unu IH'lo.s lorn;tls I' Jlt'io.o.; I'Omt•ntarios fl'l· 
tu.~ t'lll tud11 11 l';us 

gl llS t'tlltll'<ll\l~ d1• l'i~t'tl, 
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Os contrn.tos de rl.'iCO, Sr. Prc.'ildcnte, até l'.'ita hora, nnunela
dos, boqucjados c trombeteados ao Pais como a solução salvadora. 
só atê !laje ruro.ram na ph\taformn continental 17. poços Fura
ram tito pouco que o Brasil, a~ora, resolveu furar ln fora. 

Ê outra coisa que dcvinmo.-; saber, por que razüo Isso ocorre? 
Já achando que os furos na nossa plo.tn.forma nito estiio dando 
petróleo que nós buscamos, entiio, o Brasil resolveu furar ló fora. 
como já vem furando na Líbia, no Iraque c cm outros países pi~
trolífcros do mundo. 

O Sr. Itamnr Franco ! MDB - MO I - Permite V Ex." um 
aparte? 

O SR. DIRCt:U C,UtDOSO r MDB - ES r - POIH não. 

o Sr. Itamar Fmnco 1 MDB - MG 1 - Neste aspecto, também. 
Senador Dirceu Cardoso. C importante dc:~tacar o Que eu levantei, 
aqui nfl, Casa, na época. Veja V. Ex.". para se es~abeleccr uma fl
lilll, de qualquer firma brasllclra. no nosso Pa1s, se exige uma 
documentação terrivPI, se exige, inclusive. que ela tenha uma 
sede. Pois bem, veja V. Ex.l' quando da adoçao dos contratos de 
risco se permitiu à SHELL ho~andesa que ela viesse explorar o 
contrato de risco, no nosso Pa1s. com um capital de apenas, na 
época. 100 dólares americanos. E nem sede a SHELL tinha cm 
nosso País. Era o aparte que cu queria dar a V. Ex.n 

O SR. DII!Ct:U CARDOSO rMDB- ESr -O aparte de V. Ex." 
é altamente Ilustrativo c revela o conhecimento que V. Ex.ll tem 
nessas altn.s esferas governamentais, dos desvãos da nossa legis
lação. Agradeço o aparte altamente ilustrativo de V. Ex."' 

hl sua posição ante a necessidade da adoção de um su-
cedâneo para a g:a.'iollna c o óleo: . 

i 1 a responsabilidade das suas Dlretorlas ante o estágio 
em que se encontra no tocante à. produção atual de pP
tróleo no Brasil; 

Sr. Presidente, na parte terrestre, a produção do petróleo 
está caindo mês a mês; nn parte marítima, da plataforma con
tinental, ela está subindo fr?-camentc cm níveis .pouco encora
jadores. Esta é a nossa sltuaçao. Mas a PETROBRAS, que deu, no 
ano passado, lucro - corrija-me o nobre Sena_dor Luiz Caval
cante, se estou errado - deu lucro de 25 bllhoes de cruzeiros, 
ainda é Insaciável. vai aumentar mais o preço para ter maior 
lucro ainda. 

E o seu lucro não e pelo petróleo que é nosso, Sr. Pre.sldr.ntc. 
é pelo petróleo que e vosso: é o petróleo dos outros que e.~tJ.mos 
refinando e comercializando no País, o no.:;so mesmo represen
ta. um terço do nosso consumo. Numa época ern que o Brasil con
some, por dia, um milhão de barris de petróleo. 

Os nossos poços petroliferos da PETROBRAS, desde os nos
sos tempos de rapaz, quando gritávamos nas ruas, quando es
tudantes, que o petróleo era nosso, até hoje, produziu apenas um 
terço desse petroleo consumido em nosso Pais. 

O Sr. Luiz Cavalcante I ARENA- ALl -Permite V. Ex.n um 
aparte? 

O SR. DIRCEU c,\RDOSO r MDB - ES r - Ouço o nobre 
Senador Lulz Cavalcante. 

O Sr. Luiz Cavalcante !ARENA - ALI - Lembrou V. Ex." 
o tema urnnista "o petróleo é nosso". Mas os números bem mos
tram que o petróleo é bem deles. O petróleo, na verdade, é dn 
Arábia Saudita da qual compramos, no ano passado, petróleo no 
valor de um bilhão, trezentos e quarenta e oito milhões de dóla
res; o petróleo é do I1·nquc, no qual compramos um bilhão, du
zentos e vinte e seis milhões de dólares de petróleo, cm 1978; o 
petróleo é do Irã, de onde compramos quinhentos c dezenovc mi~ 
lliães no ano passado: o petróleo é do minúsculo Kwalt, da qual 
compramos quatrocentos e setenta e tres mHhõcs de dólares d~ 
petróleo, e outros menos votados, meu Ilustre colega. 

O SR. DIRCEU CARDOSO r MDB - ES r - Tem razão V. Ex." 
E é mnls do que o petróleo. Compramos também outras coisas 
que ngol'll estiio apoucando ~qui no Bmsil. A gulnndn que deu 
nossa política Internacional lo! toda ela porque compmmos de
mais petróleo às nnções Urabcs. O Brasil tomou uma po:ilçüo 
como já tomou no vot.o :;lonlst.a na ONU, t•stil ratificando aJ.,:or:~. 
ratificou ontem - com cssl! convénio, com essa. comlllnaçüo :.1 
flrmndn com o Iraque c que .'icró.. mais uma vez, homolo~ada no 
dia cm que Instalarmos um escritório da OLP, no BraHII. OLP 
significa Qrganlzaçfw pela Llbt•rtaçüo da Palt•,..,llna. gntramns na 
J:CUCI'I'a agora. 

j 1 a dcflnlçilo ele rumos da politica a :->e r sct.tuida pelo 
ntual Governo. com rPJeréncla ü politica JWtrolifem, hidra 
e tcrmoc!Ctl·tca, a pt~rspceUvr~ do úleool t! a inst.nUI'llÇ[IO 
da fase nuclear. 

Rcqtwrem, out.ro.'islm, que a ComissilO st•.Jn constltuicln dt• 
7 tsl'I.PI nwm\Hos, ~~um n ciot.at;úo c\1• CI'S 500.000,00 !qui-

nhentos mil erllt.l'lrusl t' com fi t:wls1 mest~s d1• duraçüo 
para o tCrmlno di' seu~ trabalho:-; 

Esta petl~~üo, Sr. Pre~ldente. l'~tnva dev!danwntl• formnll1.adu 
com 25 r~~slnntmns. Em virtude de comblna(,'óes da Lldernnçn., 
no dia t,n dl' de março. foi a primeira Comlssfln Parlamontar de 
Inquérito. E.'itilo aqui n.~ nsslnntmas: nüo vamos !Pr llC'nl rcvr.Inr 
parn. niio termo.~ dcct•pt:;ões mais. Aqui 1•:-;t;io todn.'l as 25 ~sHinn
turas da nossa Br~ncacln. Mas cm virtude das comblnnçocs da 
AHENA com o MDB. Porque, de n.gorn em diante, a nobre LI
derança da ARENA deu umn g-uinada de !fiO graus, da. lnterpre
taçiio da Comi.'i,'iÚO Pnrlilmcntar de Inquérito. 

A ComiHsão Parbmcntar de Inquérito, :;egundo oH precl~den
tcs parlamentarcH deste Pai., c todo:; os paisPR da Terra - ainda 
não consultei a Lua, o Sol c outrns estrelas - é um instrumento 
de Oposiçào. Quando o Deputado ou Scnndor não tem acesso aO.'i 
dados oflclnls, ele organiza a Comlssfw PnrlamPntnr de Inquérito. 
A Bancada do Governo - que todos os dias, através do JiCu can
tata, na cota c na mesa dos ór~üos oficiais do Pais - niío tem 
lntcrcs.'ic c nem podln constituir Comlssüo Parlamentar de In
quêrlto. Agora no Brasil, no Congresso do Brn.'ili, na Cil.mara c no 
Senado, invertcrnm-.~e as posições e aquilo Qllt' era um Instru
mento de fh:;callzação do Poder Executivo. r~trnvés do Legislativo 
c atmvés dn Comls:ião Parlamentar de Inquérito, se divide c st~ 
bifurca, c hri. dicotomia aqui dentro. H:l. a Comlssúo Parlamentar 
de Inqucirlt.o requerida pela ARENA, e ha n Comissão Pnrlanwn
tur de Inquérito requerida pelo MDB. O que nos separa, nobrr.;; 
Senadores, não é só c.:;se "Oceano Atlántlco" que temos de per
melo, há outras col~a.s. outrn..'i preocupações, outnJ. .. 'i lnvrsUJ.,taçõcs 
e outras interpretações a nos separar. 

0 Sr. :\lurilo B:ulari1 I ARENA - MG I - Permite V. EX. 1 ~ um 
aparte? 

O SR. DJJtCEU C,\ltDOSO rMDB - ESr - Tem V. Ex'' o 
aparte? 

O Sr. :\lurilo Badarli I ARENA - MG 1 - Senador Dirceu Car
doso, apenas para discutir cm tese com V. Ex. 11 o problema da 
configuração das chamada . .., Comissões Parlamentares de Inqué
rito. V. Ex.n não d~.'icanhece que eHsa é uma Instituição que bus
camos cm alguns paiscs que não a denominam dessa maneira. 
São as chamnda:i, por exemplo, Comissão dP Avaliação de Dl'.·iCm
pcnho que Inclusive· não cria cs con.stranglmentos que, multa:-: 
vezes, as comissões de Inquérito criam. SC'm embaraço, devo de
conhecer, que é um Instrumento poderoso não nu mão dn Oposi
ção, mas na mão cto Congresso, porque cvldcntcmcnte, se é lícito a 
[:ada parlamentar requerer a comissão de inquérito, é escusado 
dizer que nc.ssc direito pleno do exercício pnrlnmcntnr c inclui-se 
Oposição c Governa. Nnda Impede também que elementos per
tencentes no Poder Executivo possam outrossim lnvcstl~ar pro
fundamente determinada.~ atuaçõcs cm ór~ão do Governo. Não 
me parece correta essn interpretação. 

O SR. DlltCt:V CARilOSO r MDB - ES' - Não entendi, não 
parece? 

O Sr. 1\-lurilo Jl:ularó 1 ARENA - MO 1 - Não me parece cor-
reta a Interpretação de que a ComisHão Parlamentar de Inqué
rito é um instrumento nt1·ibuido exclusivamente à Oposição. Jt 
um instrumento poderasíssimo atribuído no Congresso dentro 
das competências residuais da Constituição de 1967, talvez a mal:! 
eminente, a mais significativa além daquela da tlscnllznçii.a fi. 
nnncclra que o Cont.tresso, infelizmente, ate hoje não foi capaz de 
regulamentar. 

O SI!. Dili CEU C•\RDOSO r MDB - ES r ·- ARradeço 

o Sr. 1\lurilo nadaró I ARENA- MOI -Antes de terminar .. 

O Slt. DIRCEU CARilOSO r MDB - ES' - Estou com pouco 
tempo c V. Ex.n nilo !nró. discurso pnrnlclo porque não vou deixar. 

O Sr, l\luriln nadan) I ARENA - MO 1 - V. Ex.11 sabe que nüo 
fuça Isso. 

O SI!. DIIICEU CAIUlOSO r MDB - ES • - E tamhcm não 
vou deixar. 

O Sr, J\1uriln 11-udaril I ARENA - MG 1 -- Apenas puru fcUci-
tnr a V. Ex.n pcln seriedade do tema qlll' cstú tl'íltando. 

O Slt. lllltCEU Ct\lti>OSO IMDB - ES1 -- Queria dizer np~
ll!L'i n V. Ex.n qtw no tPmpo que seu saudoso pai, lllt'U grande ami
J..:O -- cru Deputado Ft!dr.rnl por Minas Gends, na Cút\Htra c foi 
nwu r.oleJ..i·a -- V. EX. 11 nüo t•ra n:~sddo ainda, a Comissfto Parht
nwntar d1! Inquúrltn l'l'a um Jnst.runwnto ela Oposh;úo 

Nolm~ SPnactm·, qunir!lwr q\11' HP.ia a cii'IHlllllnaçüo eom fll\1' 
da ~t·ja conlwddn nn lt~ldslaçito parlanwntar c\n mtiiHio, v. gx.u 
l'llll'll portas aclt•ntt·o elo Mlnlsl{•riu ela.'> Minas ,. I~nt•rJda, l'il!m 
jWcllr \ict•nc;a_ Nt:,'i do MDB !'h:amos la fora I' so i•nt.ramos qu.IIHio 
S. Ex.n o Sr Ministro 1111:-; JWrmltt• l'lltrar, quaiHio JWl'IIJ.itt·. I~n
túo V. l~x.n poclt• .'iabt•r dt• todos tostt•s ciadn.'i, nútl prt•ei.'i;t cnml:i· 
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süo parlamentar dt• inqw~rlto p11ra ll'i.'iO: nós, ,m através de co
ml~'>süo parlnm(~ntar de inquérito. 

O Senado criou uma Comls:;fto Parlamenar de Inquél'lto d1· 
Jnve:.;tl~-tnçfio nuclear c vemos a participação do MDB c a partl
clpaçüo da ARENA. Tudo o que arrancamos dos depoentes é :ttl\t
vés dP durns penas, de doeumentaçáo arrancada a duras penas. 

o Sr. l\lurllo Uadar1) t ARENA - MG 1 - Permite V_ Ex.11 uma 
ligeira Intervenção? 

O Sll, J•Rf:SIDF.NTfo: !Alexandre Costal - Nobre Senador 
Dirceu Cardoso, peço a V. Ex. 11 nào permitir mal:-; apartes porque 
o tempo de V. Ex.n está cs~-:otado. 

O SR. DlltCI:U C,\RDOSO IMOB - ES1 - Concluo, Sr. Pre
!ildentc. 

Então, nós arrancamos, n duras pcna.'i, informações que o 
nobre Líder da ARENA, c~a bancada que se .c;enta além do ocea
no Atlântico, vai aos gabinetes ministeriais, Sr. Presidente, c 
obtém toda.'! as Informações: quantas estacas, o seu custo, qual é 
a problema nuclear, se An~ra II vai ser construlda naquele lugar, 
se Angra III vai ser mudada. Nós, não; temas que conseguir essas 
Informações através de uma pressão violenta contra os depoentes, 
contra as autoridades que aqui vêm. 

Este e um Instrumento que a.s constituições do mundo, desde n 
primeira da In~lntcrra, reservam pnrn as lnvcstlgnçócl'i ct'a Opo
sição. 

Concluo, Sr. Pre.sidente: 

Em virtude das nc~ociaçõcs entre as bancadas da ARENA e do 
MDB, a ARENA não permitiu que fosse apresentado o requcrimcn-
1<1, porque tem duas Caml.ssõcs lmportnntissima.'i: n dos menores c. 
p:~.rece, a do custA:> das bicicletas: violentas, que vão sacudir o Pais. 
A do menor, é para saber ::;e o menor foge ou não foge: se tem 
direito ou st• não tem direito, .se deve ser apcnado com 18 ou com 
16 ano.s. Isso é uma col.sa importantisslma que a ARENA descobriu. 
n~ora, apenas para tamponar o act'sso do MDB âs Comissões Par
Jnmcntart•s de Inquérito. 

Sr. Presidente, a Câmara .tá instituiu uma Comissão, mas a 
Câmara náo tem tempo fislco para apurar cssa.s coisas. Lá, são 
420 membros: cada qual quer perguntar h autoridade c dispõe de 
dois ou trCs minutos Não há seqüência no seu Interrogatório. 
Não hâ. às vezes, nexo entre um c outro. porque cada um é dono 
de um:t pergunta.. de uma tese c, ao Inquirir a autoridade frag
menta dl'm:lls o apanhamento testemunhal. 

No Senado Fl'dcml. a,-; Comissões de Inquérito, Sr. Presidente, 
funcionam das 10 horas dn manhõ. até a meia noite. O Sr 
Shl~cakl Ueki scntouMI'ie na cadeil·a do.s depoentes its 10 horas da 
manhft e saiu n mela noite, para tomar um jatlnho, por 120 mil 
cruzeiros, contratado pela su;~. assl'.s.sorta, para S. Ex.11 dormir no 
Rio de Janeiro, porquC' não podia dormir cm Brn.siUa. Era uma 
noite, de fato, um pouco quente: não podia dormir aqui. Teve que 
dormir no Rio dC' Janeiro, ao preço. para. o crârlo brasileiro, de 
120 mil cruzeiros, tendo trê.s. quatro, cinco aviões de manhá que 
podiam levá-lo a qualquer hora p;t!'a o Rio ele Janeiro. Mas. não 
podia dormir nqui. 

Entüo, Sr PrC'sidcntL•, ao que e.stou Informado - rebusquei 
varias dias nos alfarni.bios dn Comissão ele Mlnns e EncrAin - foi 
o .sono mais caro elo Brn.-;11; custou 120 mil cruzeiros. Um sono 
que saiu claqul a 1 hora. da nHmhã. chc~ou às 2 da madrugada e • 
u~ordou Iii its 7, 8 homs. Cinco horas dL· sono: 120 mil cruzeiros 
qut! cu . .;;tamm ao crilrlo crodlclo, exangue, C'Xau.~to do Bra.sll 

O ~r. F.\':andro Carreira 1 MDB-AM 1 - Isso é alta rotatlvi
dudc. 

O Slt. DlltCIW C1\RUOSO t MDB·-ES 1 - Sr. Prt•.-;ldcnll·, en-
táo. re~lstro o fato. 

Nüo vou apresentar à Me.'ia, a Comls.sii.o, porque estnria le~al· 
mcntl• constltuicla, mas qut•ro ;~.penas mo.'itrnr que tivemos esse 
pen • .;;nnwnta dt~sde o dia 1 ... de marc;o, primeiro dia, qunndo npa
nhllmo:; ns a.'l.slnatura.~. Estilo aqui. 25 asslnatura..'i, constituindo n 
Com\.'iHÚO Pur\amt·ntar de lnquCrlto. Mas a ARENA. atnwes do 
I'Xpt•diL'Iltt• do nobre Lidt•r JarbJ.'i Pa.o.;sat·inho, tamponou c.s.'ia prc
tcn,..,úo do MDB. Parecc-mL· que atl' hOJL' ainda nl\0 sabL• se v;ti 
eonstltulr a Comissüo elos ML'Illli'L'.~ ou a ComJs:-;;i.o elo Preço cln.'i 
R!cicil't.a~'> l' outra.-; coisa,.., mais r~ntüo. o ct>rto l• que nó.s n:i.o pu
dPmos Pntrar c·om a nos/'ia Comi.o.;.-;i"w Parlanwntnr c\P Inqut>rlto c 
t•ntruu a Cúm:u'J, t•m boa llnra, ma.-; n:\o tl'm\o ll'mpo para apumr 
dt•vidalllt'll\t• aqnllo CJIH' nw; pi'L'It•n<lt•Jllw; 

sr Pn·sidt•ntt•, ,-;üo ao.; cnns!dt•J':tt,'Út':-i qut• tamns f.tZL'r l'iObl't' o 
prnblt•ma; mab hoJt', mal.' amanllü. \'l_uno.o.; :Jssl.o.;t\r n St•Jtac\o, o 
nns,o.;o rpJt•rido .St•nac\o, o nn.~:-;u llll':-i(]\lt'CI\'1'1 Sl'n:uln, .'it'l' hli\'<Hio a 
murl:tr 11 t';\JTU dt• g.!.'illl\na para o eh' alt'llol. uu st•rmo:.; ton.:aclo,o.; a 
11 tr; 1-; t•t',J1tt111l1:ts t'lll matt•n,l dt· ~~;t.~ltlltla 1\ Cútnara, t'U]a prupa· 
1:and:t .~1· lt'Z t•m tomo dt• um t',trrn. t.lmlwm ~la.\ nan \',tll\lt:.; 
f:ll:tr .~ohrt• :t C:nu:tra. qut· t:t kvt· Ulll:t ttulra .'it'•l\lt\tlt 

o certo e que, esquecido cs.'lc pro~lcma da ga.')olina, u. gMollnu. 
pode afogar multa:; vocações dcmocratlcas c legítimas deste Pais 
r Multo bem! Pn.lma.'i.l 

O Slt. PltESIDENTJ<: 1 Alexandre Costal - Sobre a mesa, pro
.teto de lei que .scró. lido pelo Sr. 1.0 -Sccretó.rio. 

t lidO O SC(JUÜltC 

l'ltOJETO DE LEI DO SEN,\.DO N.0 135, DE 1979 

E:oitabelece critério para a majoração das tarifas dos 
serviços públicos que especifica e dá. outras providencias. 

O Congresso Nnclonal decreta.: 

Art. 1.0 As tn.ritns das serviços públlcos de telefonia, energia 
elétrlca, correios c telégrafos e abastecimento de ã.guo., prestados 
dlretamcnte pela União ou através de concessionárias, não pode
rão, cm nenhuma hipótese, ter seus valores mnjorados acima do 
reajuste atribuido às Obrigações Reajustáveis do Tesouro Nacional 
- ORTNs. 

Art. 2.0 Qunlquer reajuste de tarifa acima da limite fixado na 
artigo anterior .será considerado nulo, obrigando-se o órgão da 
Administração Federal Dlreta ou Indlreto. ou a concessionária res
pons:lvel, a devolver, cm dobro, ao contribuinte, a quantia indevi
damente cobr::~.da. 

Art. 3.0 O Poder Executivo, ouvida a Secretaria de Pla.nejo.
mento da Presidência da República, rc~ulamentará esta lei no pra
zo de 60 t.se~ental dias. 

Art. 4.0 Esta Lei entra cm vigor na data de sua publicação. 

Art. 5.0 Revogam-se n.s d\spo.slções em contr:lria. 

Justificação 

Estamos a atravessar, no atual momento brasileiro, um perío
do de acentuado Incremento da inflação, com gravíssimas e dnno
sns repercnssõrs de car:i.ter sôcio-cconõmica, pois n moeda. corren
te no Pais tem seu poder aquisitivo constantemente depreciado. 

Pnrn esse contexto, por paradoxal que possa parecer, colabora 
decisivamente o próprio Poder Público, que autoriza majorações 
dos serviços públicas de telefonia, correios c telégrafos, energia elé
trlca c abastecimento de água, multA:> superiores aos índices art
cia.ls de inflação. 

:\JIO.s, rcccntemcnW, o próprio Governa, reconhecendo o exa
gero verificado na majornçãa dn.c; tarifas de energia elétrlca, de
terminou uma diminuição no quantum anteriormente autorlzndo. 
tendo em vista os reflexos negativas que verificou na economia 
nacional. 

Pois bem. para evitar os abusos que continuamente são prati
cndo.s na majoração das tarifas em questão, estabelecemos, neste 
projeto, que cm nenhuma hipótese poderão ser estas majaradn.s 
com valor .superior ao percentual de reajuste das Obrlgaçõe15 Rca
just:i.vcls do Tesouro Nacional. 

Com a cf{!tlvução dessa medida, as exngeros ora praticados se
rão evl tactos, passando as tarifas de serviços públicos a ser 
reajustada.s com valores compativeis com os índices .lnflnclanirlos. 

Assinale-se, por derradeiro, que a providência alvitrada confi
gura matéria tribut.1ria e não financeira, moti\'O pelo qual, de 
ncordo com a consagrada tese do Ilustre ex-Senador Italivlo Coe
lho, pode o Congresso Nacional tomar n Iniciativa a respeito. 

Sala das Sessões, 21 de mn.lo de 1979. - Agenor l\laria. 
r As Comissões ele Canstituiçtio c Justiça, de Serviço 

Público CiVil, de Economia c de Finanças.J 

o SR. J•ltESIDENTt: I Alexandre Costal -O projeto que vem 
dL• .R•r lido .seró. publicado c remetido às comissões competentes. 

COMP,tRECEM MAIS OS SRS. SENADORES: 

Evandro Cnrrelra - Jarbns Passarinho - Alberto Silva -
Bernardino Viana - Hcl\•idlo Nunes - Almlr Pinto - Jes.st) Frei
re - Cunha Llmn - Humberto Lucena - Marcos Freire - Arnon 
ele Me lia ·- Teotônio Vilela - Pa.s.so.s, Porto - Lomanto Júnior 
- Dirceu Cardo~m - Joüo Calmon - Amnrnl Peixoto - Nelson 
Carneiro - Roberto Satmnlno -· Itamar Franco - Benedito Fcr
J'L'ira Henrique Santlllo ·- Benedito Canelas - Vicente Vuola 

Pedro Pcdrosslan - :Hfon.so Cnmar~o - José Rlcha - Lcltr 
Chave:; - Evelúslo Vlclrn -· Jalson BarretA:> - Lenolr Vnrgns. 

o SH. l'ltt:SJUI~N'I'I~ t t\lexanclrt· Col'ita 1 - Estô. finda a hora 
elo ExpPdit•nte. 

OltDEM DO DIA 
ltt•m I: 

\'IJI:H;úo, l'lll turno único. r!o H.Pqm•rinwnto 11,11 l•ltl. ele 
1!17\J. (](I St•nador nrl'slt·~ QuL•n•l:l. l'iOI!t•ltando n dt•.iarqui· 
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vaml'nlo elo Pro.kto cl1• Lt'l elo St'nado 11. 11 ::!04, dP l!l75. 
clt• :ma autorta. que tnt.rocluz nltl'i':u;ã<•s llíl Ld 11.11 5 711:!. 
de fi clt• junho clP Hl72, CJUP !'lxnu prnzos dl' f!liaçúo p:u·t!
dúrtn. 

Em votnc::úo u n·qtu•I·inwnto 

0:-; Sr!'i. Senadnn•:; que o aprovam queu·am pl·rmant'cL·r !'it'll· 
t:1do!i. 1Pausn.1 

Aprovado 

O projeto srrn dcsarqu!vndo, voltando aa st•u curso normal. 
JUntanwnk com o Projl't.o clt• Lei do Senndo n." 130175. com o 
qnnl trnmltn l'lll eonjunto. 

() Slt. J•JU·:SIUES1'E 1 Alt•xnndn· Co:;tn t Item :!: 

Votnçüo. rm turno único. do Requerimento n!' 148, dt• 
1979, do Senador Hcnriqur de La Rocquc, solicitando te
nham tramltaçúo rm conjunto os ProjPtos de Lei do Sr
nado 11.0" 12, dr 1075. 3, 39 c 52, de 1979. dos Scn:u'·'re;.; 
Franco M~ntoro. Nl'lson Cameiro. Humberto Luct•r.: 
Henrique Snntlllo. respectivamente. QUP alteram n LL: 11." 
4.310. de 16 ele março dt• 1064. qur "cl'ia o Conselho dp 
Defesa dos Dlrelto.s da pe.•;,..on Hunmnn" 

Em votaç:lo. 

Os Sr.'\. Srn.1dom'l qut• o aprovam Qt!l'iram conservn.r-sl' comu 
.~e achnm. IPausa.t 

Aprovado. 

:\ Pl't•!ildCncla r~1r;i cumprir a dl'iibcraçllo do P!Pn:i.rl::~ 

n Slt, J•JmSII>ESTE 1,1\lexandre Co.->ta • Item 3: 

Votncào. t·m turno único, do Rt•qtwrlmt>nto n." Hfl. de Hl7fl. 
~lo St•nac\ol' O!'l':itt•s Quêrcln. :;olicltnndo n clcsai'QU!vanwn
to elo Prowto dl' Lei do Senado n." 200. de 1!175, ele sua 
nutor!a, qut• altl'l'a a Ll'i nY 1.060. dt• 5 de fL'VL'rt>lro de 
Ht50. qm· ''t•stabl•lece norma:; para a concessilo de nsstl'
lt'•nci:t .iudiclâr!a aos ncct•ssitados". 

Em \'Ota~·úo o t·rquerlnwnto. 

0.-; Sr:;. Scnadon's qta· Ct npmvam quL·Iram permanec"r rumo 
N' a{'hnm. •Pnusa.l 

:\provado. 

O Jl!'Ojrto ser;i. dPsnrquivndo, voltando a sua trnmitnção nor
mal. 

() sn. J•nF.SII>t:STI~ I Alrxnndre Co:.;tn I -- ltt•m -1: 

Discussão. ('01 turno único 1 aprc>clnção preliminar da com
tltuclonnlldacle. nos wrmos do nrt. 2!'16 do Rej.\lmento In
tCI'I10I, do Projeto de Rrsoluçãa n.O 1, de 1075, do Sí'nndor 
Itnmnr Frnnco. que imprime nova !'ednção ao nrt. 76 do 
Rc~imento Jntrrno, c acllta-lhe pnrag:rafo vls~ndo permi
tir qur o Pn•sldente constitua. durante os per10dos de I'C'
Cl'.s.'iO do Con~rcsso Nacional. Comlssõt•s Especiais lntt.•rna.:; 
P l'Xternas, tPndo 

PARECER. sob n.n 105, de 1979. da Comissão: 

- de· Con:-otltui~·ão e Justi~·:1, pela lnconstttuclonalldade. 
com voto vencido em separado do Senador Leite Chaves 
P voto vencido do Senador Paulo Brossm·d. 

Em diSCli:!S:"lO o projeto, quanto a consUtuclonaUdadc. 

Tem n palavra o nobre SL•nndor Itamar Franco. 

O SR. l'f1\;\IAR FRANCO 1 MDB -- MO. Pnrn discutir o pro
jl'to. Sem t't!VIs:"lo do 01'ador.1 - Si'. Presidente. Srs. Senadores: 

Tt•nto imprimir nova redac;ão no nrt. 76 do Re~?:lnwnto Inter
no, t• adltnr panl~t·nfo vi~ando n pt!rmltlr que o Presidente cons
Utua, durante os periodos dP recL•sso do Congrcss::~ Nnclonal. co
missões tospeciall'i Internas e extcl'll:l!i. Aditei, então, um ~ 4.u, Sr. 
Presidente, que diz o se~uinte: 

~ 4.0 Dmante os pL•rindO:l de reccs:,;o do Conf.:'rt'Sso Na
clonai C licito ao Presidente -- ouvidos os Lldt~res dn Mala
ria t~ Minoria .• Instituir Com!s.o;ões Especiais Internas t' 
Externns." 

E Justlrtcnmos: 

Nos lf.'rmos elo art. !.!9 da Constltulc,~ilo, con.'ioanlL• a rL·da
~·úo !mpn•ssa !Jt'la EmPnda Constitucional n.O 3, de 15 dt• 
.i unho clt> 1!172. os rwrioc!os dt• rect•sso do Con~-:resso N.a
elonnl vüo ele 1.0 a :11 dL· julho, t' dt• G c\L' dt•zl•mbt'o no ul
timo clla de l't<Vt'l't•lro. 

A ln:-,Ululçüo. t!nlretanto. euntlnua t·xlstlndo 1•m tais rw
rioclos. un.:lnclo qw· o Rt!~-:inwnlo lntt•rno do Senndo F't•
dt•ral admita o acontN·lmenlo de fatos duranlt• o l't'Ct•ssn 
a t•Xlj~lrt•m providencias que nüo podL'Ill a~-tuanlnr sua aht'r
turn. 

Em t:w; hlpott'St'S, a t•rlaçúo dt~ Comlssê.ws Especlnb ln· 
temas rh•stlnacln.'\ ao estudo de qualqul'r as.;unltJ eom
Jll't•cnc!icln na l'ompeti?nc\a do St•nado - t' ele C<linlssôt·~· 
E:;peclnls Externas - lnstltuid:.s pam rt>prt!St•ntar o SP
nac!o em con~ressos, solcnlclar\t•s t' outros n tos públicos 
sera da comJJt'tl•ncla do Prt•sldtmtr. que terú. apenns. a 
resp<-'ito do assunt8. dt• onvtr os Lideres da Maioria I' Ml
norln. 

Sr. PrL·sldentt•, p(Jrtanto. vamos recoi·dar. aqui, que houve um 
ca:;u no SL•nado Feclt•ra\, cl1amado ··o caso do Senador Wilson 
Campos'·. c\urantt• o l"t?Cesso. l'n1 que r~t lnstltuidn essn Comlss[J.O, 
uma Comls.'\áo. evldPntf'mcJlte. nüo cstnbelecldn pelo Rcf.:'lmt•nt.o 
elo St>nado F'Pderal. 

O nobi't' St>nador ,Josi• Sarncy, relatnndo o nosso processo. c!i1. 
ll .~eJ,!UIIl\l': 

Nn qut• se refPrr :l Inovação prevista no ~ 4.11
• há de con

sldcl'llr-se que os períodos de rt'CL·sso do Conf.:'resso Nacio
nal estab('\eclclos - contrario senso -- pelo art. 20 da 
Constltulc;ão. Impõem a pnra:lsnc;úo dos trabalho,, pnr
lnmentarL•s, rrssalvacla a rotina ndmlnlsti'Otlvn e os cas:>s 
dt• convoca~ão extrnordln:irla determlnndos cspeclrtcamen
tP no ~ 1. 11. nlinras :1 t' h ctaquclt• dispositivo. 

01'3, Sr. Presidente. o que estnmos :lsslstlndo? Durantt- o re
cesso, o Con~rt:s.o;o Nacional p;lrn. •\inda no nna pn.ssado, atravCs 
da Comlssüo . P:~rlamentar dt' Inquérito qut' examina o .1\cordo 
Nuclear Brasil-Alemanha, tentavamos nós que essa Comissão 
continuasse os seu:; tmbalho:; após o recesso. Nilo foi possível. 
t•xntamentc p:Jrque o RL•gimcnto impede E. lamt•ntavehn<'nle. 
também. repito pnfatlcamente, o Congresso Nacional, no :;eu re
Ct'sso. não trabalha. 

Entendemos. Sr. Presidente .. lit que somos lnr.Juslw contra o 
recesso prolongndo do Conf.rn•sso Naclonnl, achamos que essp rP· 
Ct>sso nao drvrrla u:tt·npas.'iar 30 dlns, t!ntcdemos qu" o projeto 
ril' n•solução que apresentamos a Casa deve merecer aprovaçãn 
Elt• te\'e o voto do Senador Leite Chave~;, que, alló.s. foi um voto 
cm ,!iepa!·ado, multo bem fundamentado, o voto vencido do Sena
dor Paulo Bros&nrd c . .Sl' não me en~ano, tambêm do Senador Dir
ceu Cou·doso. 

Por estas razõeii, Sr. Presidente, faço um apt.•lo no nobre Li
der da Maioria, aqui prrsentc, na pessoa do nobi'C Senador Moa
cyr Dalla, para que aprove este projeto, que vai permitir qul!, no 
recesso. o St'nado p~ssa constituir, se for necessário - evidente
mente, Sr. Presidente, ouvindo os Lidere& da ~1\norla e da Maio
ria - c.~sns Comissões Especlnis, para que não aconteça o que 
ncontecL•u no cnso do Scnndor Wilson Cnmpo.-;, quando, até hoje. 
se discUtt> se foi constitucional ou não a constltulc;ão da Comls~ 
são que examinou o caso do ex-representante do Estado de Per
'l1ambuco. 

E o apelo que diriJo, então, no nobre Senador Moacyr Dnlln, 
-para que permltn a nprovn~ão deste projeto, O ConJ::resso Nacio· 
!'!ai ficar 30, 60, 90 dias parado, multo bem, mas que permltn 
aqueles que querem trnbnlhnr. que possam fazê-lo, mesmo no rP
cesso. 

Era o que tinha a dizer. 1 Muito bem! 1 

O SR. J•Rt:SJDENTt: !Alexandre Costal - Concedo a palavra 
ao nobre Stmndor Moacyr Dnl:n. que fnlnrtt pt'la Liderança da 
.'\RENA. 

O SR, :\I01\C\'Jt 0,\I.LA t ARENA - ES. Como Líder, para 
dl:;cutlr o projeto. Sem revlliüo elo orador.l -· Sr. Prl!s\dl'nte, Srs. 
Senndorcs: 

A Lldcrnn~n da Maioria ratifica o:; tPrmos elo parecer do eml
nentP Relator, Senador Jose Samey, que conclui pl•ln lncon:.tltu
clonnlldncle do nro.ieto, sendo acompanhado em :;eu voto pelos 
t•mtnentes Senadores Jose Lindoso. Eurico Re1.endt>, Ht•Jvicllo Nu
nes e ltnlivlo Coelh'l. 

Considerando que o prujt"to estr'1 l'iVndo dt• Inconstitucionali
dade, n Lidernnçn da Mnlorln vota contrn a ap1·ovaçüo do m<•smn. 
1 Multo bL•m! 1 

o Slt. ··UI•:SII>I~:-ITE I Alexandrt• Costa I ~- concedo ii palavra 
ao nobn• Senador Dirceu Cl1rdo!'o. 

() Slt. lliRCIW C1\ltOOSU 1 MDB -· ES. Pnn1 d!SI~llt.lr o pro
lt'Lo. Sem revlsiw elo orador.l -- Sr. Pn~sldt!ntt•, S!'s. Spnudort•s: 

Qnt'ro cn•r qu1• o prn.JI'to do IIU!itrt• S1•nnclor Itamar' F't'>lllt:O C 
llus QUL' consultnm nos lutt'l't~Sst','\ da Cn.sn. 

O longo periocb Clt~ 111bt•maçüo elo Cllll!.':l'eS~o. de clt•'/.e!llb\'tl a 
março, 1~111 l>pocns, us vezl's, de lntl•n:;a ntlvlclndt• politlt:a ou nws
m<J social no Pais, n1io t'• aconsPlhúVI'l. como bt•m nct•ntnou o au~ 
hlr do projt!lo. 

Sr Prt!sldP!llt', com Rt~glnwnto. :-.l'tn Rt'glllll'lll.o. 11u contra o 
Bt•glmt•nto. t•.'\tl' St•naclo qlll' no.-. prott'gl', t"slt• S~>IHHio qnt• noli 



........ -.. ·-----.. -------... -~~~~·==---~~~~~===----- • ~ ~~' ~- ... - - 'nnNctr=r nrezmnornwmx Wet ~~•-ICIIIIIIIIlõlniii"IIWIIIIa:a•w'm=tll.i:ili"lllll:il1ft!lilll-llllliNII:-II!JlUIIIIIWlm:m:ii:íiiiimiiii1,..,..,ii:io:jj-•• 

:\lniu dr lll7!1 DIAIUO DO CONGIU~SSO N1\CIONAI. ISeçáo lU Tcrça~feira 22 1951 

uhnrca. c~lf' SPnado qui' no.-; il'mana. criou uma Comlssiw r.ontrn 
(J Rr•~-:lnwnto. :wm o Rt•~.::tmento c sem atender n nenhum dlspo
:-;Jtlvo l'f~glnwntal. Esta Comissilo. como bem acentuou o nobrr~ 
Sr·nador Itamur Frnnc:n. nutor do JlrOjl~to, foi a Comlssüo de ln
vcst.l~-:a~:üo. Uma Comissão dr! lnvr!stlJ.:nç{lO qut> nt•m o Rt·~~lmento 
Interno do CnnJ.:resso Nadonal, nem o Re~-timt>nto Interno da A.''i
scmbléla L('glslatlva de Mina.-;, nem o R(!~lment.o IntNnO da A~
~emhléla LPI~Islat!va de qualqut'r Estado brasileiro permite qw· 
:;c <:rli· uma Comi.s~fLo extra~Reglmento ou contra o Rc~lmL"nto. 
Nós ul:uno.s. Quando o Senado quer, faz tudo. 

Aquela Investigação do caso Wilson Campos comt•çou com 
uma ComiMiÚO llt:Artl. Eu levantei, ntravCs de uma tese. que estó. 
J.~ na ComlssrLO de Constltulçfto e Justiça, essa lrregu\nrldade. 
css:t llc~.:ltlmldade. Mos. Sr. Prcsldentr., houve a Investigação con
tra a lei. st•m o amparo da lel. c o senador, no fim, acabou sendo 
cns:mdo. porque os altos poderes dn República quiseram, e foi 
cas~mçlo sem umn base> que pudesse autorizar aqueia investigação. 
O nobre Senador Itamar Franco deseja que nesse recesso possa 
sr. criar essa Comlssilo. 

Invoco, novamente, o autoridade do Presidente. V. Ex.11 , nesta 
ÇaRa, jó. chefiou-me cm vó.rlas lutas, V. Ex.11 , nobre Senador Alc
x:mclre Costa, foi meu chefe em vli.rias lut~. no tlm do ano pas
:mdo, quando nós Impusemos à Mesa umn retirada estratégica, 
nos, um ~rupo de cinco ou seis Senadores, contra a toda. podcro& 
:m Mesa que queria nos Impingir na goela um projeto que não 
poderia pnssar com n nossa resistência. A Comissão Parlamentar 
de Inquerito do. Energia. Nuclear quis visitar o.s obras de cons
truçiio de Angra, mas, como a. atividade parlamentar do Con~res
t~o rncerrava-se a r.ínco dt• dezembro, mesmo com a denúncia QUt.· 
trouxC'mos de condições subumnnas dos opcrli.rlos que traba
lhavam lã, com cnsos de loucura. casos de morte, de nssassinntos 
nas f!Jns lonAaS, de lO mil operários, em cantinas que Unham con
diçõ('s dC' fornecer mfi alimentações, ou duns mil alimentações 
:l.Jwnas, o Presidente do Senado não deixou que o Senado visitas& 
se, ao nwnos, aqucte parque de construção em Angra dos Reis, 
porcpw era o rrccsso. O recesso fecha tudo, Sr. Presidente, o rc
CL'.'Hio p:lrnllsa, com o recesso nós entr:~mos num regime de teta
nl:l, nós f•nrh~t·sscmos todos os membros, nlnguêm trabalha. 

O nobre Senador ltnmar Franco deseja a criaçã!l dessas co
mlssiJcs. na êpoca do recesso. nesst.• periodo. Sr. Presidente, se 
urn SL•na<lor do MDB cometer uma falta grave, qualquer neste 
Pai:;, dt• 5 de de~cmbro a 1.11 de março o Senado, este mesmo Se-
1l:Ldo que n·~mm a criação de uma comissão no recesso, val criar 
UllHl comissão para apurar as Irregularidade:.; cometidas ou llegi
tlmlcladc cometidas pt•lo Senador do MDB. 

Sr. PrPslcll•nte. como diz nquelc colono de Mtna.s na. suo. sa
bi~Ciorl:l nwctltPrt·únea, só cresce '? porco engordado a me~o -
aq\li silo du:u; meações, lado de la c Indo de có. - mas so en
gorda o lo1do de ló., o nos::a permanece cm pelanca a vida Inteira. 
.J\ nossa h:lnd:l não engorda. só en~ordn a da ARENA. A ARENA 
1.! que tt•m r:tzões, tem fundamentos jurídicos. U'm o Regimento, 
t1·m a Constltulçáo, e tf.'m as leis. 

Mas, sem ns leis, sem o Regimento: ou contra a lei, contra 
o Reg:imcnto, a ARENA cria o que bem lhe apetecer. E.'lta que é 
a. ~it.uação real. virtual das nossas Bancadas no Senado Federal. 

Sr. Presldt•ntc, l'U lnvocnrla agora a nobre Liderança da 
ARENA. na figura clt• um Senador que cstà marcando ~ma posi
çüo clestncada aqui na at\vldade do Senado. S. Ex." cst~ honran
do o St'U passnclo politico e nté as traciiçõt•s da sua famtlln. O pai 
ele S. F.x.n foi um grande Deputado por Mtn~s Gerais, meu eo.m
panhclro. meu amigo, nosso saudoso Bndaro, que chegou ate a 
Minl:->tro ela Justiço, O avó de S. Ex.n tn.mbCm tal um gran~e po
Jitlc~J. V. Ex.u não sabt•, t•sqnrccu, ~ um rtlho Ingrato. Eu nao me 
l'Squ(•ci. Rl'curdo-mc disso. 

Pois bt•m. Sr. Pn·slclcnte, !nt:o um npclo ao Ilustre St>nador 
Murllo Badat·ó. que tem conduzido n sua Bancadn, cm préllos 
memnt'Ú\'PIS. aqui, no nosso plt•nárlo, que possa novamente abrir 
a posslbllid:lclt' dt~ c:mstltulrmos lslio. O nosso RcJ.;imento. nt•ssa 
hor.a, JH'L'Cisa dt• multas emendas, sr. Prt•sldtmtl'. Assuntos que de
VL'I'mmo . .; tratar c num~n o fl'lt•mos, porque nflt> trmos a dlsposl~ 
c(w fl'glllll.'lltal. 

No ann pa.ssndo. t'l<': uma postulaç:'io il !\1e:iol: qut• crl:l~.semns .. 

• O Sr. Prt•sirit'nlc ja:. soar a ('lllllJWÜ!JICl.i 

F.stou spndo uiPrtarlo ]wla Ml'sa clt' qnt• \} meu tempu t•sta ~~~· 
g(ltadu. 1'::11 pt•c!!ri;J 5 mln11tns para emwlmr. 

A nnbn· Baneaclu ela AHENA, ao invt\'i ele nos clar raüws pt•Ja.s 
quais ,'\t' nos npôt•, t•stu 11\l~ ('itandn o n•ln1:1n. Vt·Jam (:orno an.tu· 
mt·nta :L ARENA. Ao hwt's dt> :IL'AIInwnlal' t•nm dl.spos\Uv~.s l"PJd
lllt'\1\ílJ.S, tO:a aponta o rPlng\n nns !ncll('andn ql\t' o nosso IL•mpo 
t•st a l'lndo 

O SI(, I'HESIUES'l'E t .'\ln;andn• Cosi:~ I 
:1 p:1L1vr:t para t:untllHiill' dh(·utlndo. 

O Slt, J>lltCEU C,\IU>OSO IMDB ·- ESl - Sei que V. Ex." 
t: um do!\ v.randes fi~J . .drntntalü;tas da Ca..'la.. 

gntüo, Sr. Presldentt!, um ~~randc dcfénsor de tudo que nele 
st• 1:ontCm. 

No ano passado, fiz um pedido à Mesa: que nós, nas sessões 
secretas, uvessemos uma reunião em que nós, Senadores, sem os 
!unclonàrlos, sem nlnl),'uem presente, pudéssemos discutir pontos, 
assuntos, situações, que só a nós interessassem. Mas o Sr. Presl· 
dcnlt_• prometeu-me dar uma resposta. Hoje, é Governador do 
Amazonas e parece que não se recorda nem se existimos ainda. 
Nnda tal resolvido. Mas, h:'t assuntos que devíamos discutir em 
bloco, cm comum. importantiss1mos assuntos. 

Sr. Presidente, tem que haver um dispositivo re~;"imcntal. nes~ 
se sentido. 

O Sr, Paulo IJ.rossard IMDB - RSJ - Tem-se que requerer. 

O SR. DlltCEll CARDOSO 1 MDB- ESJ - Pois é, !aremos h o· 
Je esse requerimento. Vou experimentar hoje. Se nós tivermos 
uma sessão extraordinária, vamos fazer o rcquerlmen ta. Há uns 
assuntos que devemos tratar secretamente. São assuntos da nossa 
~Ida lntt!rna, como Cn.'in do congresso, c assuntos que Interessam 
a nossa vida. 

O Sr, Paulo Brossard tMDB- RSI- Permite-me V. Ex.a um 
aparte? 

O SR. DIRCEU CARDOSO I MDB - ESl - Ouço V, Ex.• 

O Sr, Paulo Brossard 1MDB - RSI -Não sei a que assuntos 
V. Ex.u se refere, Mas não tenho dúvidas de que isto, em primeiro 
lugar. é passivei. E, em segundo lugar, não vejo por que não seja 
realizado, porque só pode ser da conveniência da Instituição. E 
entendo que não hnja necessidade alguma de umn disposição 
regimental, Basta que haja. um requerimento e este seja. aprova· 
da. Tenho eu a Impressão que bastaria um entendimento entre 
os Líderes de ambas a.s bancadas. 

O SR. DIRCEU CARDOSO IMDB - ESJ - Agradeço o aparte 
cto nosso ilustre Líder, que honra a nossa !ra.ca comunicação. Mas 
devo dizer a S. Ex.11 que o nosso pensamento e que assuntos ln
ternos da atlvidade nossa .. 

O Sr, Almir Pinto tARENA -CEI - Permite-me V. Ex.a um 
aparte? 

O SR. DlltCEll CARDOSO r MDB - ESr - Pois não. 

O Sr, Almir Pinto tARENA- CEI -Acho o seguinte, sou no~ 
vato na Casa, mas entendo que, na verdade, o Congresso Na.clana.l 
não deve ficar hermeticamente fechado durante o recesso. Acho 
também que permanentemente deveria haver, entre a Câmara c 
o Senado, um representante da Mesa e dois líderes do Senado, 
um membro dn Mesa c dais LídcrC's da Câmara., um da Oposição 
c outro do Governo: c um membro de cada comissão, tanto dn 
(ja Câmara como do Senado, conquanto que teríamos pertnancn
temente um representante da Mesa do Senado, dois Líderes do 
Senado, o Pre:'!ldente da Cii.mara, dots Lideres dn Câmara - um 
do MDB e outro da AREN.I\ -, um representante de cada comis
são do Senado e da Câmara. Ern uma comissão permanente. O 
Senado não poderia tcchnr e, nem tampouco, a Câmara. Teria
mos um plantão permanente, cont representação da Mesn. das 
Lideranças e das c:omtssõcs. Acho que seria uma saidn para o 
problema.; sem ser uma c:omis."lào rorma.da. paro. este ou pa.ra aque
le fim. Mas. representaria. no meu ponto de vista, o Congresso 
Nacional, um Presidente e um representante da Mesa do Senado, 
c um representante da Mesn da Câmara: dois Lideres, do Senndo 
do MDB c da ARENA -; dois Lidereli dn Cãmara dos Oep~tados 
·- f'vfDB e ARENA - e um representante de cada. comlssuo, do 
St•nado, c de cada comissão da Câmara.. Esses poderiam, dentro 
de um rodizio, mas. de qunlquer forma, sc1pp1'e o Con~resso teria 
a prcscnç<.l de representantes para quaquer sltuaçflO, para qual~ 
qul'r eventualldnde. 

O Slt. DlltCEU C,\RDOSO IMDB- ES1 - E veja a Bancada 
da :\RENA. através de um :>{'U Ilustre membro. já colaborando 
conosco numa sollcltaçãn lnteressnntl', crlnndo comissão permn
ncntr, t•ntúo. eh> vó.rlo.s nll'mbi'Os dns Cn.'i~s. para que o povo hro.
slil'iro nüo tl'nha Ds suas dua:;; Casas c\C' reprt•stmtaçüo fechadas 
de cinco ele dezembro a. 1.0 eh: mn.rço, que é um lon~-to pt•riodo. 
em que tantLl co1su poderá .:it• pa:>sar, tn.ntns .~ILUllçóes Podem sur
RII', .sl'm Qlll'. se .ta OU\'Ido, Sl' pronuncll' sn~re el:ls o Con!{r('sso Nn
clon.d. J~to l'. nas suas duas Casn::;, n Camara c o St'nac!u. 

,1\r..:raciP<,'n o apartt.· !htstr:Hin (]Ut' V. Ex.n dú ao mt~ll dlscursn. 

:\:;,..,Jm. Sr. Pt't'.~ldPnlt' .. ltlw. apdo e !nsJ:.;to no apl'\o. O nobre 
Scnadot· Murilo Baduro. nw· cunhPCL~IllQs n:1s lulas e.">tudanlls 
eh· !\1!n:L.s, quanlln t'IL• tinlltl l!l. 1!1, ~o anos. lutava por t•ssas eon· 
ers:-út•s ,. t•s;-;a.s fmnquias. St Pre:mlt·nll', comtJ DPJHJtado E">tn~ 
clual do PSD. QlltLIHitl o Govt•J'llll t'l'n dtl UDN. tamht':m S Ex.n 
Pra 11111 ft>rvlc\n lul:tllor ;~ !'avor díl.s t'llllres!iws n•ginwnt:lis. CU· 
11111 Dt'!Hil:Hlo l;'t•dpr:LI. J•t a:~:JL':t nHiclou rlt• po~il<,•;\n: 1'\':l um dos 

-
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,\ll.~trnl.u'lllus dd (;,,.,.,.!'llt• t•lltao. ]íl l:ll:t\':, \lllliL )lllf:ll.lj~t'lll •lll:·
!"1'/llt' 

o S1·. :\lunlo H:ul;~ru •:Un:~.·\ 
:tp;tl'!l'"' 

O SI:. DIBCI•:t' C,.\HDOSO •MDB 

~J(.j I 

J<:S• Pn1s nau 

O S1·. :\lurilu B;Hiaru •:\1\EN/\ J\tü • \' E:-;.·' t'.\tt kn\.1n· 
elo 11\1' st•c!uzil' p.tr;t :1 :tprov.tt::w ri,~ Jll'tl.lPtu. :-.!as o i!u,..,tr•· VH'c•
Lirlc•r I\.lu:te,vr D:llb. l!Ut' <'oncltl~ :1 OHil'lll clu Dla, li\ dc•u. ,·m dP 
fimtl\'·J. :1 sua :.;t·l1tt•nc:> ll"!'t'eornvl'! t' mnllt•r:n•t·!. a n:·to st·r pc·lo 
Jll'I.J)l!'lil PIPn:'trin. t\pl'll!\.~ ll St•IHH!nr Mn:ll'yl' oa:J:-t lllt' ('Ollii'SS:l\':1 
a1111i. cpw r!t•ntr'' tJS argunwnto:; qut• o lt•\':1ram a l't'JP!\:tr o pro
.ktn. esta \) \'Oln dt• v. Exh na CumbsÚII, v r::-;. 11 VOIOIJ jWln !'!'· 
)l'l('íiO (\0 pl'O,)l'\0 

O Slt. lllltcEC ('..\IUHlSO •:-.-tDB ·- ES• Núo. votPi a ta-
\'fll' 

O Sr. ,\hnilu Badlli'Ó •:\REN:\ - I\'10 1 - N:'tc1. Pt•l:l I"I'Jt•ic•úo 

O Slt. BIHCEU C.\HOOSO l!-.1DB ES• Eu nüo podia fa-
7.t•r !S.'>D dt• 1ll:li1C'1l':l lll'l1hlllll:l. 

O Sr. :\lurilu Bad;u-ú 1 AREN:\ - MG 1 

o Slt. IHHCEll C.\UUOSO I MDB ES I 
m.:r:l\':1. indo :1 C:Jmbs:-w dt• Cull~t!tua·üo t' 

l'Xpo;-;icÚ'l dt' mutlvus 

O Sr. ;\lul'iln H:Hiólrú 1 :\RE;\1:\ :-..1:0' 
lt·p t'l'l':tdo no avubo. 

N:lo. 

St!ll11H'l' qut• lnl' clt·~ 
Just.wa. Tt•nho uma 

o SR. UIHCE(; C.-\IU>OSO 1 MDB ES 1 b;o;o podt• t•star 
t'IT:ldQ. 

O Sr. :\lul'ilo H;ularó 1 ARENA MG 1 M:1:-:. clt• qtWICJIIt•r 
m:llH'I!'a. 

O Sr. l'aulu Uru.;sard ·~DB RS• -- Pt·t·mlt<• V. Ex.a um 
ap:ntt•'.1 1 l\f;SI'Il timl'nto elo orador 1 Ma ii, ci1• qualquer man{'\ra. 
l'l"t'l.'J qut• \'. l•:xY poc!r :He ellCl'I'J':ll· :1 .~\lí\ J:lterv~·nc;'~tl V Ex.n 
.. ~l·!art•r.t• a Maioria que: to1 um t•qutV:Jco t:p<lgt·anco. 

O SIC JHitCEU C.-\ltHOSO 1'-1DB I-~S1 B 

() Sr. l'au!u Uru~sard •:v!DB RSI E t'SSt• foi u argnnwntu 
t!f'Ch!VO 

() Sr. :\lurilu Hadarn 1.'\REN:\ :\10' N:tn. Núo p u an:u-
~])(• ll t (l c!t•l'!~i·.·o; l<!i um ~!11.~ argunw1:to:-:. E \'I'J:l 

o SR OJHCEL: l':\HIIOSO r :-..1013 ES 1 I~. F.:·aanws a . ..:.~J~-
I.!IH!o nP.ul'n i1 ~nllt•clori:~ llllllt'll":t. nnmn rt'tirnr!;1 rostra\C•gif'a. 

Na o 

O SR. OIHCEl~ C,.\JUlOSO •MDB r;g, V E~: 11 St' n·ft'l'lll 
an :lt'gunwnto que suscitou au nnbrv St·nador Moar.yr D:tlla 

O Sr. :\turiln ltaclaró 1 t\RENJ\ MG 1 

o SR. llJHCEU (',\IUHISO I :-..1DB ESt 
~·:·10 da .solldarit~clndl' cnp!xaba 

O Sr. ;\Juriln U:ulnril 1 i\ R EN:\ 
brclorla capixabas. 

MOI 

Nüo: SP!tSJbihwu. 

a não :\CI'ita-

:-;oJidariN!adt• 1· sa-

o sn. I>IRCIW CAitllOSO 1 MDB ES • Entúo vamo." au 
M'~\J!ldo nrr~unwntu. O prlnw1rn n:w r·xistiu t' n:'to PXL·ill'. :\!úo me 
J'L•rorclo como votei Isto: mns .'iPll\pl't' roi Pste o mt·u P~'llMLlllt'llto. 
n:·w poderia votar conll'a. Dt• llWlwira alguma 

O ~r. :\1\uilc_l Hadn:ú I .'\RF.N.'\ · MO 1 ... O Sl'll:tclor :0.1oacyr 
tlalln .ia trouxl' a culac;w o parl•rL·r do nobre SL·nador Josl' Sarney 
quL• mostrn pstm· L•ivaclo o proJeto dl' uma ineoJtSUtueiunalic!adP 
illill'l't'dÚVL'J. 

o sn. lliHCJ-:Ll CJ\HilOSO 1 :-.1DB ESI SI', PI'I'Sidt•ntt·. ja 
qut• a ,o;entt'lll;:l c\P mo !'te foi c!t•CJ'l'1 acta 1wlo IIOI'II~ ulhnpirus ela 
Uancnc\n que .'if' .'lt'nta do outro laclo elo t\t:itntieu. ~nstarla clt' f'll
c:c·n:u ns minhas t•uns!dL·mcúl's cUzC'ncto: o MDB lu\J. pm· f'sta Co
llll~>i:\0 Parlalllt>lltar dt! lnqUt·nto. ;\!:'to por llUI'i, pela Opo:>lt."úo 
lll:lS por Indo . ..; aqueh.•.'i Cjllt' r·llr•g;uam ao Scnaclu c\t>pois de• nUs 
encontr:1l'<io ali f)nrto t' ancur;~c\ouru pam :~.. ... suas t•sp~·l';lllt,'íl.-.. nu 
hot·a c•m que •·:;ta Casa. ft•chada. nüll l· uma mão e:;tt•!Hiida íl41ll·· 
11'.-'i q\11.' a busc:un. 

Era o que Unha 11 di?l'l". Sr. Pn·sldt·n:l'. !Multo bl'lll! 1 

O Slt. I"HESIUESTE 1 i\lc•xancln· Cnstu1 Continua t.·m di.~-
c•n.o.;s:'to a nwtêl'lil. 1Pausa • 

Núo havt•ndo mais urac!orc•s. I'Til't'l'ro 11 dl:;cussi'\0. 

Ectl vutar;úo. 
Os Sr-~. Sl'lllidot·Ps que• aprctvam u prowtu q\ll'll'rtm JlPl'man(·

rt•r ronw t•sliÜJ. 'i'au:->a.1 

Ht'.ll'ltaclo 

O Sr. ltotm:u· Frant·u c MDU 
\'t•flllt'ill'ÜO de• vo\ac·atl 

t-.·1G I 

()SI~. I'Hi':SIIJE~'I'E t:\!t•XíUHirt· Costa• \'a\-.w Jll"IH:I:tl• ;·a 
\l'l'llll'H"iiO .·;olicllac!a. ~uspl'!Hit•rt•l :t .. 'it'>;.'>ao por al!~Uils mtnutn.·, a 
1:11\ d,· ili-;tla!rlar a elwgada au p!t•n:·lrin c!o.o; Sr:;. Senal!orc•s qut• ;>c· 
1'1\t'ontc·;un 1'111 .~t'\L'i 1-!ílblnc•te.'i. 

•.-1 -~~·s.;rto e suspt'I/Sfl as lli !toro.~ 1' .J(J 111!!111[/J:;, .~l'lilf,, 

!"l'(l/lt'rfa 1is Jli lwras I' ·l:i minufo.u 

o SIC. I'HI·:SIIH·::-..·TE c Ah•xandrl' Custn 1 F:sta fl'ltht:rt..'l 11 
)o.I'SSrtO. 

1:: 1'\'iclt•lltl', JlO!'t.'ll1, a lnc•xi:;tünc!a <!t• llÚilll'ro l'lll ph•núrio. l•:m 
razilo dhso :1 Pn~stdt··nc!,'l se dl.-;pens;J ci<' procech•r it v<·rlficaçao eh· 
tlllut·um atravt•s ela vutaGúo elt'trónlea 

/\ vot.nt'ào da matrrin fll:a ac!I:Hia para a prOxlma. st>s:;fw nr
cllllill'líl. 

O ~H. l'ltESIIlf.N1'E t :\lexnndrl' Cn:->ta 1 F..<;tn t~.o;~ot.arla u mn-
tL'I'ln eonstnnte dn Ordem do Dia. 

,\incta lla OJ'<Hinrrs lnsrr!t.os. 

Conc:t'clo a palavra no nobre St•mtdor Paulo Brossard 

O ~lt. 1'.\UI.O UltOSS:\IUl lMDB -- RS. Pronuncia o se~ulf!tl' 
dl.'icurso.• ... Sr. Prcsldt·ntl', Srs. Senadores: 

Se a palavra ela Opn~!çúo nest<' Pai:-> valt!S!k.• alt-tllma coisa. 
~·ranctPs Infortúnios náo tt•rlnm sobre ele drsnbaclo. Mas desde~ qut· 
llt'IL' SL' instalou o malfadado sll'it.r.ma elr irrrsponsabllldade, qut• 
uüo tt•m Cl'ss:~do dr crl'scer. :1 pnlavrn, nwsmo a mais autorizada. 
cada vez mais !nopPra.ntl' se torna A voz mal:; [•loqüt•ntc nestu 
Ca.sa ouvida no lWI'iodo republicano. ciL• todas n mais luminosa. 
c.e uma ft'!ta '~he~ou a proclamólr r'.'\ta ~cntem;n dmm:Hica: "falo 
de um.a ruina par:1 um dc!it!rto". 

Quando Ruy pi'Ot'L·riu esta:-> p:llavras. o Senado era maciçamen
te llNml:;ta e iliWÜtV<l todo .. ; o:> ato:; daquele ~OVt:rno, inelusive os 
crinws hon·on,.;os elo ·satélite" (• da Ilha dns Cobra.s. Aprovnva 
t tlclo. E tudo aprovar. do la incompatibilizando as in:;tit.ni~;"(Je:; I'Om 
o povo. E tt•rminou por acuntecL'I' o que <1 Senador bnlano previra . 
po1:-. ns su:1~ advt·rtúncias núo L'l'í\m vii..s. Quando solm·vt'lo o vc~n
l!aval dt• 30 tudo foi Viil'l'ido dl' uma vt·z. porque tudo st• conta-
1\llnara c dt·sacrerhtara. E dc•:-õst• mmlo st• finou a primeira Repú
blica ou a Rt•públieJ Vt~!lln. Dt•pois a hi:-~tória e qu:~se rrt·en1e t• 
c!Pla ll:'L tP..;tt•munlHis P pt•J'sona~-tcns nC'stn Casa. 

Estas lL·mbrnn~·as pouco anwn;~s me vem il lt·mllran~a quun
~!u, JW:-ite perlodo. Uio nl-(l!cló1mí.·ntt' ten:-;o t• túo lntPil$llllente M~Ó
I::eo, ao t"abo ela longa L'nfcrmlcladt• do arbitr!n, inquif'tantemcnte 
.... ,. a1:11mutam prol)!emas :;obn· problemas, elos quai~. nllú.~. O-" 
nlhn·. vl•:·m ;qwna.~ os qm• St' ~tlp~·rpõem ii l!llhil. elo hm·izontt: 10.: 
< nquanto 1stu oeOl'!'l' a vlstn elo obscrva,lor nwnns ntt>nto, pan•t:c. 
qt\t' as rm·ocuparCws • of:r.m!:> .s1• clrcun.'icrevem ou se conden~am 
t'\ll prolon~-:ar a vida c!l' ahnnna.." llccrt~pitudes. 

1\ triste historia. uu nw1!1or. a ht.-;tória Q\IP entristece e::;:-;~ 
dia.) .1a m:-1:-tncólicQ.'i clngr-. ..;e a e.'>M\. <>uidda fug;t dos problemas 
elo Pais. para ocUJHll'-s!' <:om n dlstraç5.o das t•scamotcaçõcs pnr
t:~IJ,.;t i\ .'i. 

I;.rustracla a "\mploo;:)o" do MDB. culdn-s1• dP extinguir o.s 
Partlc\ns p.i.~~nndo 11~·l:1s f:t.~f'!i intl'rml'd!:'lrlns c\6 ndlam:mto das 
(·onvrn<'ÔC'.~ part!duria:-; com :l /'D!lSl'qlwntt• pl'Ol'I'Of-\açúo dos mn.n
da\o.~ Jl.Lt'lld;li'IUS, o adianwnto elas I'IPic;rit•s mun!cip:li.s com n de· 
(·rJI'I'I'IItl' dilaUu~[IO dos mandato~ municipais t• ainda pelo t>xpcdlcn
:l' do vutu distrital. 

J•artidus JIOIJLit•u, 

Um dos lf'nónwnos politicas mais importantrs C' mnis lnterL·s~ 
.'.,1/ltL'S L' o n·laUvo nos parti(!os. Ft•IÜlllH•nos natmals, f! suponho 
nwsmo qut• \11'iUil:;tituJvc•ls. c•xnt.'llJ11'lltl' l>OI'Qtll' nnturals, fn2 pouco 
q11t· rnnw~·nt':llll a intt~l'L'~o;ar O'i C>stuellosos dn clCnr.la politica. St• 
IJl'Jn mr lt•mbro. c dos pnnwlros anos dn século o livro pioneiro ck 
Os1ro~.orski t• so bem ma!s tal'dt~ comecaram a surp.il' obras t•m 
quP o tt•nónwno enti'OII a St'l' t':ituc\ado. t• l10.1e C coploo;a n lltl'l"n· 
ttll'n t'SJH'Ci!lca .• Jc•nnlnJ.\S obsl'\·vuu Qlll' Stuart Mlll c:scl't'VI'II o st•u 
ll\'!'O sobre o Gu\'t~rnu Ht~prt!scnlntivu sem mencionar uma \mil~u 
\t'l os pnrtidus t• lmw. acl't>SCl'llUI\'ll o I'Ximlo constltueionallsta. 
l•l'itúnwu. um )lvt·u sobt't• tal tt·nw dl'Vl'ria começar t' lL•rmlnur 
JH•lu.~ partido;; 

gntn· nús. como t'll\ toda pnrt.e, u~ pnrtlclos surgiJ·um como 
f.dos llat\lt'a!s. ii mar~t·m ela l1•l, quc·r dlzL•I', !~noranc!o a lt'i t• 
Jgnmados por (•ln. Nfto obstantt', soh o Imperlo, clw~-:at·nm n ser 
J~ac~!una!s. fPllÓllll'no qut! a lucidez de Raul Plllu se clt•Vf'U ao sls
lt•nw parlltllll'lllar dl· ~oVt'l'lln qup lt.·ntanll'ntt• !a M' fot'll{anclo. 

Com a fü•públtca Ul!íll'illn-st• os pat'\.!clos n:u•Jonab I' 1'11 quast• 
l!ll'ia .w t•X11111Hlll'i\lll os p;trtalu~. furH dus ulknds. l'i\l't'r:c• (j\11' ;;ó 
11o Hlu Grandt• hoUI't' part!clo:.. ubvlalllt'll\l' locais, núo l.t'IHin 1'11c~ 
r.:Lclo a pl'lt.~pt•rar [),', c·sfon;os dt• 1\ss!s Ura:-~ll, t•B1n• OIIT.ros. no 
st•ntldll da un~altl;>:u:;-Jo elt• par\ldo.~ na<~lnnals 

O L;ocli~~~~ J•:ll'ltor:tl dt• :t! mt•l!don<lll us par\lrlll,'i. qup atl• 1'!1-

littt liíl\1 pa:;~avam dt· :L~s•w!:ll,'út•.•; dl' lii11t c• l'llla Jlt'l'.">lll\al!d:lllt· 
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;IJricllr:a, quando aL:qqtrlcla. ,'il'l'ia dr~ cUrclto privndo. pJI•s niw 
~·!wgamm a n•r:t•!l!'r o carn.tt·r ele Instrumentos neet•ssúrto~;. tanto 
qut· .'it' ndmlt.!am n,•; eanc!lrlntos avulsos ou I'Xtrapat'tld:lrlus. 

F'oi a 11'1 eleitoral cl1~ lfl4b, quanclo Ministro da Justic.;a o per
nambucano A~alllt!non MagnlhfH·s. ú. prlnwtra a pr<•scrcoVt!l' que 
.,;; partidos seriam eh! ãmblto naelonal e lnstrunwntos necc:-;sú
nos a toda opc!J'at;i-lO ch•ltoml, ainda que dclxasst• dr: ctlractert
t.ar a sua natureza .Jurídica, dl•flnlda como pessoas jundlcas dt• 
direito público pelo Cndlgo de 1950. artigo 132, e reiterado o ;a!U 
r!ar:'lter nadnnal pl'la Con:-;tttulçüo df• l!H6 

Se a !!'i podf• multo. ,. pode. não pode tuclo; ,. os partidos 
1·ntúo Ol'gânlzadus. ilflO'i Jon!.(o recesso. durante o qual haviam sido 
~·xtlntos P vedada a atlvldade partldúrla, os partidos então orga
ulzado!'i, e precipitadamente organizados, para apoiar o govl'fno 
r~ para combatei' a sltuaçtio dominante naquele ano j:l. distante 
m• 1945. ê claro. embol'a nominalmente partidos P nacionais, es
tavam longe de sC-lo. 

Em verdade. só Deus Nosso Senhor seria capaz de razcr em 
.;ete dias partidos nacionais, mas cu desconfio dP que, depois de 
haver Celta o mundo, Deus tcr-sc-á arrependido c deixado de ln
tf•rferlr cm assuntos terrenos. € evidente que os partidos, nacio
nais, por cxlgCncla legal, nasceram débeis, Inseguros, contrndltó
rlos, como todo ser recêm-nascldo. dado que nenhum ser vivo 
nasce adulto, !arte c rijo. A seguir. os dois grupos principais, o 
\~ovcrnistn e o oposicionista, sofreram ações e reaçõcs, Internas c 
'~xternas, c cm contacto com a realldadc social passaram a so· 
frer o que cu chamaria de força centrifuga, mercê da qual se ope· 
I'OU ce1·ta dispersão, natural, lnevlt:i.ve! mesmo, porque um parti
do, e multo menos um partido nacional. não se faz nos sete dias 
t!m que Deus .fez o mundo. 

Em sentido contril.rlo operava ta.mbCm c simultaneamente uma 
rorça centripetn. e no cabo de vinte anos, ao ln!luxo lmplac:i.vel 
dos fntos politicas. coligações aqui, dissidências ali, ratos novos 
.-;urgidos il rncc dos partidos, n concorrCncia entre eles, passada 
o que serlu a puerícia c 01 adole.scCncln, a medida em que a ~alo
rldade se avizinhava, eles !oram adquirindo Identidade hlstorlca, 
marcando o seu lugar, firmando o seu domicilio. ddlnlndo o seu 
papel, ncumulnnd~ o seu pecúlio, ;tcmnrcando o seu campo. En
rim. vinte anos nao pa:-;sam em vao. 

A t.•sse tempo j.á ocorrera o Movimento de 64 e no ano se
~;ulnte cm julho, cl'O. editada a Lei Orgânica dos Partidos Poli~ 
t.!cos, 'com disposições severas no sentido de rrduzlr drastica
mente os partidos. Assentara.se que o nUmero deles era excessivo 
e necessário reduzi-los. O legislador foi surdo à advertênclo. de 
Raul Pilla: "contrariamente ao que parecem supor os nossos rc· 
(ormadol'cs, os partidos são forma~ões naturais, que a lei pode 
tliscipllnar1 mas nunca criar ou suprimir". 1 A Revolução Julgada, 
ll·P· 16 c 771. 

Mas, como só! acontecer. deso.tada a torrente do arbítrio, 
não hú força que o seg·urc. ~las depois de o Cong:esso acolher ~s 
vetos no projeto de Lei Orgnnlca dos Partidos Pohtlcos. dias apos 
0 Congresso voltar atr:l.s c aceitar os pontos de vista do Ext•cutlvo. 
este, pelo crime conhecido na história sob o nome de Ato InsU
tuclonal n.U 2, extinguia os partidos .. 

Des.se modo, antes que se fizessem .:;cntir os efeitos da Lei 
on:ànlcn dos Pnrtldos Politicas, que deveria eliminar os chama· 
dos pequenos partidos. todos foram eliminados, pequenos c gran· 
dcs e todo o mundo sabe, porque era preciso cUmlnar os candida
tos à PrcsldCncin da RepUblica. que os dois malares já possuíam. 
ou multo me t>nguno, ou foram os corrcUglonó.rlos de Carlos La
ct.'fda os que mais se empenharam em extinguir os partidos, por· 
que n.'lslm se viam livres da candidatura de Carlos Lnct>rda. 

Quando t~screvl o nom~ de Lacerda, Sr. Presidente, não tinha 
me dJdo conta de q uc exntnmrntc hoje, faz doi:; anos qut• ele de· 
.mparcccu. Exntnmcnlc hoje, faz dois anos, que a lnvPjn. c a perfi· 
cllil rnatai'Hill aquclt.· homem público. 

o rt'sto r história reecnt.c Como um partido ndo se tnz de 
rept•ntc, cnm todo o poder do poder arbitrário, nün foi rUcil _fazer 
novos parUc\us c tudo começou com dllil$ cntirlo.dt•.s provlsorlas, 
com atrlbnlc;õt•s de partidos. 

Sobrt~vh•ram, por(·m. as t•lci<:ÕL'S dt• l!lílfi e lüo bt•lu pura o t-:0· 
VL'I'IlO for.1111 os sl'U:-> I'Psultadus. qtw a;; L·ntldades provl'iót·la$ tive
mm radlilaci.l a ;-;ua metamorfost! em t•nUdadt•s dellnltlvas, com o 
can'ttt·r dt• p.trWlus poltticos Eh.• . ..; haviam saído lll'..'lhor do que a 
~·neotnt•ucl;L 

E a~..;im rnl ;ltt• qtH'. t•m Hl7·L ocnrrt~u a llllJlrt'.'i.'ilonantt• !':!be· 
:li·lll popul.tr qtt~· aluiu th ,11\Ct•!'Cf's do parti(\;) ate I'BI•·to sollt'I'U· 
11 amt~ntt• nu.lnt'llann. lkpols llnUVt' o qtn• st~ si\IJ~·: n prt'lt·.xto ela 
1'1'\t'lt.;úu da t•llam:uta t·.·tonn.\ elo Judlclat·lo p:·ln Cnn~rcsso. tult•.-;Le 
!t·i~lladu por il.tvt·r :•xt·t·elcto uma compl'lt!ncla :·xdu..;tvamt·nl.t' ~u:1; 
" prtt)t•\tl t't'l"ll:nlo. rol ckc!'I'Ltdn por um h:mu·m. o. enthllltuntt• 
ittllt.: 1ntt. ;t J,l'l F.tlt'<tU. c•ns.tLtda nn.~ t•lt·l!:ll:·~ 111\lll!Clll<tls. !tll t·~h·n
dHI.L a tml.1, ,t'i ~·t:'let.l'" a. \lgura tln hlúnlco t'llH'IT.Itt para qu·• a 
tllaltH'Lt t\1•,1 .t (',t~.t t'lllillnua~.·•t· 1'111 pul11·r do Ciovt•rno; 11 C"lrl'tlpt.;a•J 

campt•ou na~; t'lelçõt·.~ d1• novembro último. com o derrame de rll
nhelro como nunca ;;e vlr:1. com o emprego da maquina. estatal 
como 1a.mais ocorrera. c~om o envolvimento pes.son.J do próprio Che
fe do Governo. trave::-; tido de cabo eleitoral 1 Multo bem! 1 servido 
dos recur.'io:; da Nu.c<io em lavor de um partido. com mapismo rc:;-
surccto O n·:mltado fui n que foi 

O Sr. 1-:vundro Carreira 1 MDB--AM l ·-· :-..1ult..o bem. nobre Se
nador. e pretendt.•ndo Impingir a ditadura da mlnorlu, coisa absur
da e madml~.~ívr~l: um~~ ditadura de mlnurl:L dentro do Lcg:l.slativo! 

O Slt. t•AUI.O ISHOSSAIU> I MDB--RSl -- Tcmendo·:->L' rc.sulta.
do menos ravor;lvel, falava-se na extinção do;; part1dos, Imediata
mente após ils eleições. Pnrcce que o:; resultados. pelo:; processos 
notoriamente cmpre~ados. teriam satisfeito o~ vitoriosos do dia 
Enfim, o partido do Governo aleunçarll m:1.torla na Cil.marn, e no 
Senado os biónlcos a.sseJ.turavnm es.'ia maioria, espúria, ma.s mato
ria IMulto bem! Palma.'i.l Os Mctlstó!t!les crioulos Imaginaram 
expcdil!ntc melhor do que a extinção dos po.rtidos. A grande des
coberta estaria na "Implosão" do MDB. n ser obtida graça.s ao le
vantamento da !ldclldadc partidária. Ocorre que o movimento 
migratório começa a razcr~se cxatu.mt•nte em sentido Inverso do 
Imaginado e pretendido. 

Alarmados. os donos do poder articulam outra estratégia. Ex
tinguir os partidos e razer depois o que não puderam ro.zer antes: 
repartir u. Oposição. Na mezinhice oficial esta a grande solução 
Em melo à lmpressionantP. crise do Pais, em outra coisa não pen
sam os donos do poder. &'itn.. a grande e absorvente preocupação. 

O Ministro da Justiça. o Vlce-Pre.slden~ da República, o Pre
sidente da ARENA, cm manl!estaçôes sucesslva.s. admitiram e tem 
admtldo a extinção dos partidos. Outro é o pensamento do Lider 
do Governo nesta C;~.sa. Entende S. Ex." "que o Senador Josf. Sar
ney nã.o pode ser chamado para a melancólica atitude de ser :;in· 
dico da massa falida partidária", acrescentando o Senador Passa
rinho: ·•não acho justo que se de ao Senador ISarncy) a oportuni
dade de tentar, como e.stã tentando, reag-re,;-ar a ARENA, reali· 
mentar partidariamente as nossa:; hostes e. ao mrsmo tempo, sa
bendo que não vai existir partido dai a pouco. do.i a um mCs, dois 
meses ou trCs meses". UT, 14.V.79. p. 81 

Na po:;içüo pessoal do eminente Líder esta explicita n tese de· 
saprovada, a da extln~ão dos partidos. 

Em Jugn.r de "reagregar a ARENA. realimentar partldn.rlamen
Lc a.s nossas hostes". como estava ou "como estã tentando" o Se
nador Sarney, para repetir o Senador Passarinho, ~- e não quero 
perder o ensejo pa..ru. homenagear n ambos os che!es -, parece 
que está sendo reservado ao llustrr senador mara.nhcnse o papel 
melancólico "de sindico da massa rallda partidária". 

Carlos Castello Bmnco abre o seu a.rtit:;o "Prepicitn-se n dis-
solução" com estas pnlavras: 

"En~ajando-sc na articulação da transformação do Qua
dt·o partidário, o Senador José Sarncy aceitou por exten
são a chena do movimento que, por via. parlamentar, pro
vocruú a extinção da ARENA e do MDB, dccisiio solldn
mentc assentada na área do Governo" IJB, 17·5·791 

Como cm 65, por Interesses mesquinhos, vinte anos de vida c 
de Lro.balhos Coram desprezados, por motivos lguaimen te subalter
nos, outra vrz pretendem dissipar quatorze anos de penosa ela.bo· 
ração partldória. Desse modo, destruindo pcrlodlcnmentc a obra. 
penosamente frita. n Nação continuará sem partidos, quer dizer, 
sem Instrumentos e Instrumentos lmpresclndivel.s de a.ção politica. 

Não hã quem mio saiba, os partidos foram extintos pelo AI-2, 
cm outubro de 65, não p~·los defeitos que tives.sem, ma.s porque os 
cto1s maiores já po:'i.'iuia.m candidatos à Pres\dCncla da República 
e eram multo.'i os que, Incrustados no Governo, desejavam o que 
velo a ocorrt'r, qm~llrar o fluxo con:-~tituclonnl, formalmente rcs~ 
ta.urado :tpó.~ o rormidUvcl catalclsma de nmrço-nbrll de 64. 

Por um ato <ll' força foi rcabl'rto o ciclo do arbitrlo sem pela.s. 
Foi o l'ublel'JO. lnclu~lvc do Prc'ilciPntc Humberto de Alt•ncar Cu.s
tello Bt·nnco. Qllt', atl' a vCspL'ra do prrjúrlo, falou esta Jmguag~m: 

''Também niw dcvt•mos omitir aquele:; qlw tcnt11m !o.zer 
pl·osl'Htlsmo ú cu:-;ta da:-; facll\d:Jdes da llc~a!ldactc. ou de 
um l't'!.UIDc de !"orça. no qual seria t:tlvez Inicialmente có
modo mergulhar a NJ.çil.o, mas bem custoso C:lú•-la volt.ll' il. 
normalidade le~!al ~~ c!Pmncrútlca, sem dúvida a nlt'lhor 
conct·p~·úo dt• vicb para os br:-tsileii'OS Aos qut' nüo tlom 
;1:-; n·-pon·miJII!daciL·.~ da admin\sli'J.çilo. é ct•rtamt'nte fru
tun:-;o ac:·nat·~·m com os atalhos elo arbítrio ou ela vloli•n
da, tüo st•clutol'l''i il prim~·lra vl. .. ta mas. nn l't•al\dade. bem 
cllt'IO'i dP illCPI'I.t•zas I' pt•r\gns 

DL·ntro dt•..,-;.t..; al'l'.llf:tldas CCJI"'Il'I'P\ÓL':->, bl'm sl'l nüo lt•l' Je
!dtlmldad·.· p~1rn l'l'lilr como por V'..'Zf'S tl·m assoalhado 
th l'l"rnos ;;t•mt•adon·~ {li' J'ahas nntn~l~ls nm nnvtl Ato 
\n:;!!tut'lun,d" 



D(n.s dcpolli dn cnunctnção desses concclto.':i, pelo Prcsldcntl' 
Humberto de Alencn.r Ca.stello Branco, eram ele.-, dcsenunciado,o; 
pelo Mnrcchn.l Humberto de Alencar Cn.stcllo Branco, ntmves do 
Ato nefando, bnUzn.do de AI-2. 

Jogadas ás urttgn.s n rccentisslma Lei Orgímtcn dos Partidos 
Politicas, ultimada segundo a vonto.de do Executivo, que viu aco
lhidos os seus vetos, os fáceis "atalhos do arbítrio" não esqueceram 
de suprlmJr os pa.rtldos. · 

Tentativa ~Inepta 

Pretende-se hoje outra. vez suprimir os partidos. Mal :lUCcdi
do o expediente dn "implosão" do MDB, a fórmula snlvndorn. esta
rio. na ext1nção de n.mbos os partidos mediante lei. To.l pretensão 
é jurldlco.rnente Inepta. 

A maioria pode. por dellberação lntrnpartldarla, extinguir o 
.seu partido, o que, allás, seria lnmcntàvel, pois privaria o Brnsll da 
glória de asr.entn.r, para humllhação de outros povos, "o matar po.r
tido do Ocidente"; o.lnda por deliberação lntrapartidlirla, pode 
mudar-lhe o nome, consoante a luminosa Idéia de seu preclaro 
Presidente, o brilhante poeta José Samey, aqui, enquanto poeta, 
restejado pela. Oposição através da. pn.la.vra do Senador Dirceu 
Ca.rdoso ... Mas a Ma.lorla não pode. por via de lei, extinguir os 
p.rtidos, 

A lei, l)Or det!nlçiío, há de conter preceito Impessoal; o decre
to da lei, para repetir o Conselheiro Lalayette, é geral, a norma 
geral é apUcli.vel c ca.s<Hl-CO.SO apUcada pelo Jud1c11i.r1o, ou pela. 
administração. 

A matéria concernente à organização partldártn., em seu sen
tido ma!s amplo, é da competência exclusivo do Judlcllirlo, -'endo 
nenhuma a competência da administração. 

.!: o Judiciário, e só o Judiciário, que, nos termos da lei e nos 
casos nela estipulados, registro. os partidos, conferindo-lhes perso
nalidade e vida, ou cancelo. o registro deles, extinguindo-lhes per
sonaUdade e eXistência formal. 

Os casos de extinção são os da Jet, o processo é fixado em 
lei, mas a n.pUcação da lel no caso. observado o processo em lei 
marcado, é da competência privativa do Judiciário. 

ll: território defeso O. lei, cuja primeira carn.cteristlca ê a lm
pessoalldade, a genera.lldade, praecepta. communissima. 

Preceito Esquecido 

De outro lado, convém não esquecer que, repetindo preceito 
tr3.diclonal cm nosso Direito, a Carta outorgada, ao assegurar a. 
Uberdade de associação como direito Individual, =egura, Igual
mente, como direita dela e de seus membros a indissolubilidade, a. 
não ser por sentença; nenhuma associação, lê-se no § 28 do art. 
153, da Carta, "nenhuma. a.ssoeiação poder:i ser dissolvida senão 
ettJ virtude de decisão judicial". 

Trn.ta'hdo-se de n.ssoclnção clvU, salvo decisão de seus mem
bros, sô a sentença pode dissolvê-la; o que ê assegurado a pessoas 
juridlcns de direito prlvo.do, é Igualmente o..ssecurado n associações 
dotadas de personalidade jurldlca de direito público, como o são os 
partidos politicas, 

Se uma. associação qualquer, esportiva ou cama.valesca., a.dQul· 
re personalidade jurídica com a inscrição de seus estatutos no Re
gistro de Títulos e Documentos, só por decisão judicial pode ser 
coercitivamente ellcUda do mundo jurídico, o partido politico pes
soa jurldlca de direito púbUco, adquire personalidade com o seu 
registro pelo TSE e a lei não pode apagar, rescindir ou cancelar o 
ato judicial que ordenou o registro e com o registro fez nascer a. 
personalidade jurídica do partido, 

A personalidade jurídica do partido, a sua existência no mun
do jurídico, nasce do registro no TSE e pelo TSE, 1Só o TSE, nos 
termos da lei e segundo o proct:iSO em lei fixado, tem competência 
para cancelar o registro de partido, como só ele pode ordenar o 
seu regJstro. 

O registro c o c:mcclamenta de registro dos partidos, qur.r 
dizer, os atas relativos no nascimento e n. morte deles. são atribui
ções expressa e constitucionalmente nsstnnda.s à Justlçn Eleitoral 
e a ninguém mais, nrtl~o 137, 1. 

A lei que decretasse n exUnçüo dos partidos seria um ato ju
diclnl, dn competCncia exclusiva do TSE, rtob n forma de lei. 

Srm\ uindn ncces:-;itrlo lembrar que a Curta outorgada, rept~tln
do norma trndlclonnl. prochlm:t que ·~a lei n:~lo prcjudic:\r:~ o direi
to ndtluirido, o ui<• juridico pt~rrelto t! a culsa julgad;l" tart 153 
~ 3.0 I'? 

Dt! modo que a lei que )Welt~IH\!!SS!! rhcar o n~gl:-;trn elos parti
elos, de forma dln•tll 011 obliqua, :-;(•ria \'Ú. irrltn !' tn.'iubsl<>tt•Jlt~·. 

Por vlll ler~al, flea a íldVt•J'ti!ncJa, a malorla consigo nüo h•va· 
ni u MDB ao crt·matúrlo 

:\lain dt• 1!17!1 

Exttn~utr os partidos por vtn de lei C JurldlcamenU· tmpo:-;.sivei; 
rt•correr a esse expediente nüo pa.'i.sll de retnrdat:\rtu rcmtnlscCn
cln do AI~2. com o qual se tnstn.urou a desOI'dcnl neste Pais. 

Falta de seriedade 
NflO :-;ei quem descobriu que n ARENA c o MDB nflo seriam 

partidos porque não tem esta pnlavrn nn sua denomlnaçúo, um 
.se chnma. "llllnnça", outro "movimento". Segundo essa descoberta, 
n UDN não foi partido, não strln partido n Unlon Civtcn Radical, 
nem o "Rn.ssemblcment tlu Peuplc Françnls". Afinal, ntC n. falta 
de seriedade tem limites. 

Niio pode e não deve 

O legislador não pode extinguir os pnrtldo.s. Quando pude~c. 
nüo deverta tnze-lo. Seria a·cpctlr, a.gra.vnndo-o, o erro de. 65, 
quando rornm ma.lbarntndos vinte n.no.s de clabot·ação parUdarla.. 

Os Partidos não devem ser extintos porque .sü.o perfeitos? Nln~ 
gu&m o diria.. Ma.s entre multas razões, pela metls sln~cla dela..-,: 
os partidos que viessem :t rormar-se, dos escombros dos escombros 
dos ntuals, ainda que rossem três ou quatro, não seriam melhores 
do que eles. Seria. o mesmo que desmanchar n casa porQue não 
corresponde a.o nosso Ideal de conforto c após, com os mesmos 
materiais, porque são os materiais disponíveis, as me!lmas tijolos, 
a. mesma argamassa, o mesmo madctrame, a. mesma telha., segun
do a. mesma planta, quer dizer, com o mesmo elemento humano, a 
mesma. realidade social, refazer n. C!Ui:l, reservando-se na mudn.nça 
para n. pintura e, quem sn.be. n.penn.s a pintura externa. Era rosa.? 
Pinte-se de azul. Era amarela.? Pinte-se de branco. 

.Singularidade 
No elenco das lnstttutçóes, o partido é uma entidade singular. 

Como o imã. ele deve atrair e mn.nter unidas ll.S partículn.s 
individuais; sem embargo da. diversidade inslta em toda a.grcmla.· 
ç:ão humana., deve ter n unidade e a mob1Udade de um exército em 
campanha: seus chefes, paro. usar linguagem anttga, tem de estar 
atentos a. tudo c a todos: tendo de estar sujeita. a uma disciplina. 
que lhe assegure a coesão, a estender-se de B.lto a baixo, por rtos 
lnvlsivets, tartes como o aço, rlnos como a seda, é, por natureza, 
uma associação aberta.; não há dttlculdadcs para nele Ingressar, 
até porque o seu interesse é crescer: ao mesmo passo, ninguém 
pode ser coagido a nele permanecer; ninguém; lembra B.'i tosca..'i 
ramadas da. campanha rio-grandcnsc, tão agradáveis para o des
canso do melo-dia, que reparte a.s duras llda.s campelrn.s. sem pa
redes, apenas a. cobertura a proteger dn. soalhclrn; nele entra. tudo 
quanto ext.stc na nn.tureza humnnn, de bom e de ruim, de n.ngé1\co 
e d_e demoníaco - a abnegação c o heroismo, o c:ilculo c. a am
biçno, o interesse e o ldca.Hsrno, a generosidade c o sacri(lcio ... 
idéias c palxões, sonhos e rcs.scntlmcntos ... tudo entra. 

A lei pode regular a .sua existência, nnsclmento, runcionnmen· 
to, extinção. Não pode, porém, criil-los e não pode extingui-los. 
Tanto Isto é certo que nlnda hoje se tal;1. nos partidos extintos. cm 
alguns lugares mals do que em outros; sinal de que não eram de 
rpn.lha.. como se pretend~u. eHminó.-los. 

A chamada "revolução", depois de suprimir os partidos pelo 
Ato Instltucionnl n.0 2, de 65, imaginou estar nclma. das leis natu
rais, Afinal, o~ jurlstns de clrcunstõ.ncin. não descobriram que a 
revolução tem poder constituinte c este, por dctlnlção, é lllmlta.do? 
Pois ela. decretou que os parUdos serinm dois e haveriam de nas
cer adultos, singularidade sem Igual no mundo dn natureza. Con
tudo, para as j urlsto.s paln.cla.nos, não há nem pode haver óbice:; 
para o Poder incontrnstâ.vcl da revolu~ão: o que ela quer, ela po~ 
de; o que ela pode, ela lnz. 

E n.sstm tal feito, porque esta sua. vontade soberana. ate por· 
que uma "revoluçõ.o" não presta. contns c não se justttlca. ... Da 
primeira cxpcrlêncto., um partido sn.lu grn.nde c gorda, o antro, 
pequeno c esquálido. O blpa.rtldat•Jsmo passou a ser o supra-sumo 
dn. sabedoria universal. E se assim eles eram, assim eles deveriam 
ser. O tempo haveria de parar, pn.rn que a..'I.Sim rossc c assim per
manecesse a.té o tlm dos tempos. 

Ocorre que os fatos riem dn toleima humann. que pretende 
n.prislonl\-!os scRundo seu cnprlcho ou o seu intcrcs.•w E oem'rcu 
o que era prcvi:-;ivcl acontecesse. 

O partido grande, antes que C.ht•~tn.'i.•w a sct' um J;'r:\nde 1mrtidn, 
entrou n ser !!rodldo, como o sfto os partidos que IOll\.UUm!l\tl' exer~ 
cem o Governo ou cnm ele convivem, csp~clalmrntP n•; p!trt\do'i OIW 
nasccrnm ndulto:-;. porque compostos pl•los decreto~ dn ,forc~ 111-
mitad:t, c ni1o :-;e formaram a\uvlonalmPnt:!, pt·o~-:n~:-;sivallll'llh· .~t· 
\l[tbilit:lndo pnrn. O. tíl:llor dt~ :iUíU tarefas ~~ fln~\lr.ladt•.t.;, atnda Cj\11' 

nüo a única: gOVPI'IHII' NlL':ict•nclo sob as 1~raç;1s do poclt•r, como 
JUSlapo.'ilçúa de parcPla.s mui~ ou nn·nos lil'llll'l!l;Ulh•:-; t' rnah ou 
meno:-; anw~-:Dnlca~; na t!poca houvt• qm·m i:·mlJr'a:->st· a Ar<'il dt• 
!"m~ --. ainda hoJe ~1 JU.s\.aJ10~Içúo compuhnrl;L pn,valt·l·~· .~nbt':• a 
eomposJr;úo org(mic:a t' os autlliWtll"llHl:; Jalllab runc!td!IS ;-;1• l't',l· 
vivam ~~ t'l'IC~.lm pt•rlurll!:amcntt• r particul.ll'lll~·\1\t• <I c•,td;t tttllíl da.~ 
n·nnvnc;r"H~:, gnv:·rnarm·ntal.'-., !rrv.lrl.tvt•lnwntr· Jll"ll'":->-;:HLr~ aqur n.1 
Plnn:tlto t' l''tra dr1 p,rc•rnto .. >t·r chamad:1 a homnlug.tr t' .rpl.ttHhr ot 
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d(•clsüfl prévia e sobt·rananlf'nl(• tomncta, e. P.'\qw·cla-mt• clt• :ICt'll
tuar, ll~r,:alml·nte tomada !ll'lo podt·l' Cl·ntral. 

Nilo h:l pal't\clo qm n·.-;ht:t a i:.;to nflo h:l e multo mrno,., 
pnrtlclo P~tlaclananwnte composto. 

Enquanto tu cio rra f:trto na C.us:t Grandt~ do poder .st•m freios. 
po1·quí' Inclusive as lru.'\tl'a!;'ÕL'i'i eram compen.sada.r.; com ~;cn~.:rosi
dadc, na Stnzala d;~ Opo.'iiGÜO, a lnju.~tl<;a. a vlo!Cnci:t. o sofri
mrnto. i.:m1 apl'oxlmando as viUm:~.'i. df' or\gcn,., táo clllercnte.s. No 
r.omeço, lemhrava um :-~rampanwnto de naufrap;os. por todos os 
lados batidos pela vt•ntan!a elo Infortúnio. ou um c~tmpo de rcfu
~.:tado.~. cm que ntn~o:uém tinha direito a coisa alguma, e só poctla 
rspr.rnr m:~ls um ato ele arbitl'lo 

J:i houve qm•m di.~sl'.'iSl', Sr Pl't'.~idt~ntc. um desses "chefctcs" 
politico/\ qu(• abundam no Pab inteiro. qut• a .~ua concepçilo politica 
se J'('.'i\Ullla ne.sta tr;~.sc: "ao.s amigos, tudo: aos :-t.dvcrsftrios, a lei". 
Pois para o MDB nem a lei. porque esta era mud:Hia. ca.~o n ca.~o. 
para ft•ri-lo. para maltratú-lo. p:~ra Impedir que ele pelo voto po
pular pude.sse chegar ao Govt•mo. Nem a lei. Ele so podi:t c.sp~rar 
maJ.i um .110 dl' arbítrio. 1MuJta bem! Palma.'!. I 

A (•ntrac!a des.'ic ll'.bl•rúvL·l partido de oposlçüo, sendo qlH' a 
oposição a narta podia aspimr. nt•m mesmo a justic::t, ü entrada 
d{•,'i.~e partido na.sccntc .se podrr\a coloc:~r. com propriedade. o vcr
:m qut' Dante t•scn•veu na.'i po!'l:ls du lnfrrno: 

"La.-;c\ntr ognl spl'l'all~a. vai ch'entratc!" 

Como era hwvit:lvrl. de inicio, a hctcro~cncldadc predomina
va no MDB: o arbitrlo foi ;.;t• cnc:tl'l'c~c-:ando dl' fazer com que a 
llomogtoncidadt• passnsst• a prcciomlnar. 

o fato e que, í'nquanto na C.1.'i:l. Grande do poder :l JUStaposi
çúo de l'lemcntos hetr1•ogênro.s com o correr do tempo c:~minhns
st· para a deeomtwsic;ito, n:1 Senzala da Oposlçüo a jU'itnpo.slçüo de 
componcntc.'i d!'slgual:i se foi fundindo e andando pa.ra a compo
si~·:lo. 

O tempo nào pa • .;snu cm v~to, e ~l' vingou do.'> que pretenderam 
rnzt•r obr:~ dcflnltlv:~ sem contar com ele. 

O partido que na:iCL•u para Sl'l' gt':tnde. belo e afortunado, en
trou a dl'cnir e min!;Uando dia a dia ca.minh:~ para a di.ssolucão. 
decomnondo-s~ a olhos v1sto.~; :l nl:llorl;~. dos scu.'i membros nr.sta 
Casa é compo.'ita de blánir.o.; c mal'> não JH'PCi.'H\ ser cllto: enquan
to Isto ocot't'e. o dcsvrntm·.1cto. q\W deveria .'il'l' mant!clo para. a.'i 
tr:lbalhos mcnort·.o; ele que cnn·ccm o.~ donos da ca..':t e pat·n maior 
comodid:lclr cl~·!to.s. l'e:'\lstlu. e rc.;i:,tindo fortaleceu-se. fortal~·cl'ndo
. ~e. Cl'Psceu. ct·e.sccndo vitallzou-sL'. L' hoje. pn.ra ollst.·r o ,.;eu av~m
ta.,inr-se progn•s.'iivo. é prccl.io cindi-lo ou extingui-lo 

O qu1• hojt• se qul·r. CltOI'7.e :mo:> depois daqurlo;:o fa.tídico ano 
c\<.• 65, r rcf:l.'l(lr tudo Ol\tl':l Vt•z Para. quê? Para ll'illl"l"Uil' o poder 
JlOI' m:~is :liR\1111 tl'mpo os qut• sentt·m o podrl' fu~lr de .suas múos. n 
despeito de todas os l'Xpedlrntc~ 'iliCr::sivamcntc empregado.'\, rx
pcdientcs qlll' c!psonrarlam um cidadão .se utilizados na vida civil. 

O Sr. :\1uriln Uadarú lt\RENA- :v!G 1- Pt'rmlte-mc um a par
ti•. nobrr Senador? 

o SR. I,AULO mtoSS;\JU) 1 MDB- RS 1 -- Pois nüo. 

O Sr. ;\lurilo U:ularci 1 ARENA·-:v!G 1 - O I'L•.spclto:.;o slJCnciu 
com que ouvimos V. Ex.11 i'L'PI'l'.~f•nta uma hom~na~em lll'io seu 
notil.Vcl discm·so c a comunlcac::\o clt• que a LirlL'I\lnça elo Governo 
vai. em se~ulda, rcspanciC-lo 

o sn. 1•.un.o nnoss~\nt> 1 MDB--RS 1 - Com os meus :l~l·n.-
clecim~ntos ao porta-voz d:l Maior!:~. Jll'I;'O IIN•nça para continuar. 

Neste Pab, Sr. Pl'l•s!denll•, 11:'1 colsn..s cxtraordinilrlas. H:l. In
clusive, um partido cxtraoi'dln:lrlo. e governo na Untf\o, e ~o::ovcrno 
rm tocto.s os E.'itadO.'i, m~nos Ulll. r. govl•rno n;,t p,i':lndc mn.iorla dos 
Munlciplos: contudo, cllscutl' a :ma extln~;úo. 

A ARENA podL' dlssolvcr~st· e desse modo 1\vrar-sl' do ,-;eu pa.'l
sndo: o patrlmônio qu~· tcnhn. (•ln o n·ccbeu por munlflcCncla elo 
podL'l', do qual continuar{\ a l'l•Cl'bt•l', v~·nha. n tL'I' o nome que tiver. 
Com a sua cxtlnçüo o MDB ll!iO concorda L' nüo pociL' col.1Co!'d:lr 
O pouco que trm ê 3CU e foi 11avido com sanJ:Ut~, suor c laJ;"rimas; 
núo quer c nüo consL·nt:.· Qlll' t~Sl' p:ttrlmônio .~t·ja JOgado no mnr. 
como carga tmprL·Stflvt•l :1U supérfllt:l. Qm•m nl'IL' nüo qulsrr Jlt•l'
m:nwcl'r, pod0 sair: nln~uem pod(• l"aZt'l' com qul' cl(' rtqUl'. L' c~l
rclto SL'\1. Mas L'it•, o partido, nüo .;~· rll~solVL'l'i\ O .~ru passado nao 
o desonra. I' o seu JWl'.'H•ntl' u ,•,-;thnub 

() j)iur d•• tudn 

O.'i nw.-;qulnhos t•xpedit•nk~. QUL' viw c\c•,'\clt• ;~ PI'OI'I'~!:~c::·lo d~~ 
ronvt·n~·ót·s p.l!'tld:~rias att• a t•XtillC'Úo cios p:trt\(\O.'i. pa_.o;_.;anclo Jd:-ts 
I'.~I:L~'Ôt•~ l!ltl'l'lll~'ciÍÚI'Íil.'i (\11 I'Ut!l d\.,11'!\;d il j)I'Ori'Og:ll,':IU dtl!'i lll:ll1~ 
(\:ttU.\, O!'i PXpt•(Jll'!llt'.' llll'.\ljllillilU.~ \'ÚO .'it'lHio t·llgt•\H\!',\CiO.~ lU \'1'11-
tn· do l~tll':·nw 1• pocit'r!.Lm t':lll.\,11' lndn.;n.u·;-Lll (1\l pruV(If"ar rt.~IJ, nl.t\ 
a mllll .1:1tt•:; tl~· tu<lo motl\'.1111 '.''i\llp:·LLt~~·úu I' llbplr:l!ll t~·mor 
Jlili'(jll!• I' lH'.\\.l,'i t'!l)S,h ~j\11' )li'!l~:llll !l gO\'l'I'IHI l' .'l:'\1 i lll\'ltt'l":\rio.'. I' 

t·m contlnu.lr p.tiZatJdiJ t·iJll'lll"t'iltt':lllWllli' n j)(l(kr ,,pm qltt' .... uban~ 

o que J azt·r del1·. em mL'lo ao.'i imen.~os problema.~. que SI~ somllm c 
.'i\IIWrpõt·m. (' nüo rrsolvlclo t• ;wmprc escamoteados. cne~recem O:> 
twrtzontcs elo Pai.\ IMuito bem 1 Pu.lma.s O orador e cumpri
mentado. 1 

O SIL J•ltESIDt:STt: 1 Luiz VIJ11rll - Tem a palavra. cm nom1· 
da Lldt!rançn, o nobre Senador Murilo Badal'ó. 

O SR. MURILO BADARO PRONUNCIA DISCURSO QUE. 
ENTREGUE A REVISAO DO ORADOR, SER;! PUBLIC,!DO 
l'OSTERIORMENTE. 

() sn. I'HE~IDESTE I Gastão Mlilh·n -- Concedo a palavra ao 
nobn· Senador Itamar Franco 

O Slt, ITA:\IAR FltASCO t MDB - MG. Pronuncia o SCf:$Uintr 
dl.scurso. Sl'm revisão do orador.t - Scnhot· Presidente, Senho· 
rC's Senadores: 

Com o conh('c\mcnto do nobre Líder Paulo Brossard, c Uepois 
dL· uma an:lli:it' exaustiva com o Sr. Senador Evanc!ro Carrrir:l, l' 
pa1·a que conste dos Anais do Sí'nndo e, mais alndu, St!r nct'cS.'iá.
r!o a\tcrnr o resultado numêrtco cindo oficialmente na últim,\ \·O
t:~ção elo Congresso Nacional. é que ocupo a tribuna nc:;t,l tarde 

Primc\ram~·nte. SI'. Pre~idt•ntc, para recordJ.r, já que se falou 
tanto nesta Casa. hojr. tnclu.'i!Vc att·avés do Sr. Senador Dirceu 
Cardoso. do R!!gimt·nto. que na última sc.s,.;ão do Con~;r(',.;.so !-l'n.cio
n:Ll. vó.rla.s vezes, o Rt!gimento Comum ela Casa foi violentado, a 
conH~çar qunndo o nob1'c Senndor Paulo Bros.sn.rd apresentou re
querimento ba.scado no art. 40. pedindo o :~dlamcnto da votação 
Para. cm seguida. Sr. Presidente. num flagrante dcsrc.speito :.10 
Rc·p,imento, o Sr. Senador Lulz Viana. que preslclla o Congresso 
Nacional. n:l épocn, contrariar a art. 43. no seu ~ 2/', não pennl
tlndo qUl' a votação começn.-.sc pela Cúmara dos Deputados. E, 
exntamcntc. 11ào permitindo qur comeGa.S!-le pela Càmarn dos 
Deputados para que o rtoquerimento do nobre Líder Paulo Brossarrl 
fosse -vamos usnr uma exprPs.são popul:li', S1·. Presidente- d~r
rubndo, sobretudo JWins senadores biónlcos presentrs na sessão 
do Congt·c:.;so Nacion:ll. 

Ali. Sr. Pn~.sldcnte. nn mt'll C'ntcnd\mcnto. se constituiu a maior 
violôncia ntê hoje cometida numa scssào do Con~rcs.so Nactonol 
com o clcsre.sp~·lto do :ll't, 43. no .set1 : 2." 

Quero. Sr. Presidente. nrsta anri.ll.st· c neste raclocinlo. de· 
monstrar que. vil.rias vcu•s. n:~quC'la t·cunião. o Reg-imento Inter
no !'o: esquec\d(J, no desrjo de a MaiOI'\a. ou de a Mataria eventual. 
lmpm· a sua vontade . 

O Sr. :\lauro Ut.•ncvides 1 MDB - CEt -- Permite V. Ex.11 um 
aparte. nobre Senador Itnmar Franco? 

O SR ITA:\1;\It FltA~CO I!\1DB -·MO 1 - Com muito pmzc;·. 
t·mincntf' Senador ,_Iat1ro B(lncv\de.s. 

O Sr. :\lauro Uene\·idcs 1 MDB - CE• - Nobr(l Senado\· Jta
mnr Fmnco. os subsídios QUt• recolhemos do deba.t~ da qulntn
feira, quando o Senado Fedl•ral apreciou a proposta de emend:1 
constlttlclonal de autoria do eminente Senador Franco Montoru. 
vão cnsrjar. c isso é Jll'atic:lmrnte lnevit:ivel, a apresentac;oio de 
um projeto cll• resolução altcmndo o Regimento Comum do Con
AI'c.sso N:~clonal. cxatamentc no seu a.rt. 43, ~ 2.0 Na mnnhã de 
hoje trocamos ic!êias - o emint•ntc Líder P:~.ulo Brossard c l-'U -
sobre :l necessidade d<· Sl'r dllip;rnr.i:lda. com a maJor ceh•rld:lci<· 
passivei, n r(lformulnçãa dl·~sl' dispositivo regimental. Isto por
que, nobre SenadO!', o Regimento não se adaptou àqu:!l:ls lno\'n
t:;Ges - l' QIIC' inovnçüo! - conseqüentes do famigerado "pactltl' 
de nbrll". No CJUt> tnnp;c às pl'opostns de cmend:l constitucional 
e V. Ex." sabe disso muito be-m -·,o "pacote de abril'' lnstltuiu :1 
obrlgntol'lt'dnde da fOI'mn\lzação de qualquer. propo.st:l 1/3 da C:i.
mnrn dos Dcpllt:ldos r 1/3 do Senado Fcd('rnl. e não mnls npe
nas umn das Casas do Con):!;rrsso isoladamente. E o nosso Re~l
menta nlio se adaptou n cs!ia modificação. Const•qücntementc.• qunl
(jUl'l' propostn de fmwndn cunstituclonnl é obrl~utoriamentr apt·c~ 
S(lntndn pL•Io Senado c pl'in Cf\mnrn dos Deputados. Não hU mnis 
aquela tniclat!va que possa cn!·actertznr a prlvativldnde dnqnrl:l 
Cas:~ pal'a a formnllzaç:lo da enwndn. VPja, portanto. V. Ex,11 , que 
e lmpn•.st·lndivPI. ê Inadiável QlH' .se revC'jn ~~sse ~ ::!.0 • pam o cs
t:lbt'IL•clmento - c & isso qm• dl'fPndi perante o Lidcr Paula Bro~
sard, com :l .'iua nnuioncla ·- dn a!tcrnãncia, nus casas l..cr.;"tsla
tivas, pnra n npl'rcln~;fw di.tS Jli'Opo.stns ele t'lllCIHia constitucional. 
;'\credito quP o critCrlo que mat:-; sr n.lust:lria ao l'stabclcclmcnt<J 
dt'~sn l'otntlvldndl' srt·Jn o ela cronolo~la de entrnda da propn,lç:\o 
no Congn'sso Na dona!. Ou ma!s clnrnmcnte. a Propostn n" 1 
Sl'l'ia njll'!.'elada JWla Cúmara <tos Deputados; a Propo.;ta n° 2 sPrla 
ílJll't•c!acla pelo SPIH~du F't•dt'rat: a n.'J 3 pela Cúma1·a " a n.'~ 4 pt>to 
St•JJac!o. Entüu pnsslb!lltaria l'SSP revrznmt·nto, 1•ssa altf'l'nfmcla. 
l'ssa t·otatl\'idadl'. qut• n;"10 Iraria para uma da.'\ Ca!'ia'\ elo Con· 
~.:t:l'.'iSU :1qut'lc• jJI'l\'lk~;in dl' l'la :.;uzinha llllpt'chr qut• a outra tam
bt•m st• nwnift•st:L":-.t• sobre rlt'lt•rmlnacta J~lalt··r!a: t\cn·clit.n q\H' l· 
llllJll"l'Sdllrl!\'t•l. t• !Wl't'!.:-.ano t' sobrPt\lclo e lnadl;\\'pJ qut• :w Jll'•J" 
mova t•ssa l't'lnl'!ll\ll:tt':ltl. t',,lalwlt•t'l'il(ln-st• a allt•!'11Úilt'\a da!'! Ca-

' 
" -
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sas Lct:llslatlvas, para apr~c!ru;·:i.o das propostas de emt~ndrt con .... -
tituclonal. 

O SR. 11':\,,UJ( 11U.M'•'CO I MDB - MG r - Senador Mnurn 
Bcnrvide.s, é oportuno o apn.rte ele V. EX.11 I!: tnadiavel que ,-;t· al
tere o r~rt. 43 no seu ~ 2.0 Veja a tmportãncla da intf•rvençfLo dt• 
V. Ex. 1' nestn tarde. Numa qut•stõ.o de ordem lf'Vnnt;\da pelo nolm· 
Senador Frnnco Montara, por mim c por alp;uns Dl·putados. o St·
nador Lulr. Vlani1., contrariando umn decisão do Senador Pt>ti'!.J· 
nlo Portella. pt'rmltlu que os Srnadorcs biónlcos votas~t>m. V. E:-:. 11 

tem ln:cira razii.o. Vt>.Ja, nobre Senador Mauro Bencvldcs, o ciPs
cuiclo dn. Mcsn do Con~=::rt>sso Nacional cm relação à proposta df' 
emenda do Senador Franco Montoro, porque a Mesa ou o próprio 
Presidente esqueceu-sr do que dl:t. o Regimento Comum, no seu 
art. 148, para o qual peço a atetlçii.o de V. Ex.n e da Casa: 

"Art. HH A proposta dr emenda à Constituição cm tra
mltaçúo no CongTcsso Nacional ou apenas apresentada tm 
qualquer uma das Câmaras. até a data dn v!~ência drstP 
Regimento. ~er::i. encaminhada ã. Comissão de Const.!t.ul· 
Çúo c Justiça da Casa de origem para que esta ofrrc(,'a a 
orlcntnção n ser adotada, pela Presidência do Senado. 
quanto à apreciação da matéria." 

Nob1·e Scnndor Mauro Benevides, aqui a nossa dúvida. Ora. 
havia uma decisão do Presidente do Cong:rcsM Nacional, na Cpo
ca o Senador Pctrônlo 'Portella. considerando a presença dos Se
nadores biônicos para efeito de quorum, rnn.s não permitindo que 
eles votassem em causa própria. como foi o caso. 

E o Senndor Lulz VIana- leio agora as notns taquigrática:;
ao responder no Senador Franco Montara, diz: 

"Devo declarar a V. Ex.n que a Mesa. no cnso, é sobc•ra
na nos termos do Regimento.'' 

Veja V. Ex.n a gravidade disto: 

"Qualquer decisão anterior, como essa que V. Ex.n cs!-~1 
lendo c que não conheço, n~ura como um mero preceden
te e em nada obrlp;a a Mesa a aceitá-la ou não." 

Senador Mauro Bcnrvides - o Senador Dirceu Cardoso aindn 
se referia, e eu também, ao problema do Regimento desta Cas:1: 
om obedece no Regimento, ora não obedece. quando há o lntcrps
se da Maioria. Quando V. E.x." pretende que se regulamente csst' 
art. 43, no seu ~ 2.0

• lembra-me muito bem que sempre ns nos
sas propostas de emenda à. Constituição vão ser rcjel ta das pelo 
Senado. Ainda me recordo que existe a proposta de V. Ex.n, do Se
nador Henrique Snntltlo c minha, cm relação ao. 

O Sr. Mauro Benevide!' 1 MDB - CE 1 - Ao Distrito Feder::d. 

O SR. ITAM,\R FRANCO I MDB - MG 1 - ... Distrito Fede
ral. Evidentemente. quando chegar ao Senado, com a presença 
dos Senadores lndiretos ou biônlcos - j:\ na expressão do Presi
dente do Congresso: ''biônlcos" - ela seri fatalmente rejelt:~da. 

O Sr. l\tauro Benevides 1MBD- CE1 -V. Ex.n precisa alf'll
tar para o seguinte: fatn.lmentt' vnl haver a mnrglnalizaçãu cin c·u
tra. Casa do Congresso. A perdurar essa dlrctriz, trn.nsferlndo-se 
habitualmente para o Senado o inicio da votnção dc5..-.as matérias, 
haverá total marglnnUzaçào da Cô.mara dos Deputndos. Nunca 
mais os Integrantes dnqucln. Cnsn do Congresso terão oportuni
dade de votar propostas de emenda constitucional t: llmltar-se-úo, 
quando multo, a discuti-las t· n interferir nos d•:batr.s, nunca a 
exercitar o direito de voto. 

O SR. ITMIAR FRANCO I MDB - MG I - Tem raziio V. Ex.• 

Jrl. aqui levanto n questão tlo Presidente do Senado, conse
qüentemente o Presidente da Cmq_rre:;so Nnclonnl, quanto à pro
'JlOSta do Senador Henrique Snntillo, t:m relação na Distrito Fe
deral. Jri levanto a QUestão c pe.co que V. Ex." OUC'". antes a Co
missão de Constituição c Justiça, ~ltmvC:; do art. 148, já que se tra· 
ta de eleições dlretns pn1·n o Distrito F~dernl, levanto n qucstüo, 
n~ravés do meu pronunciamento rh:::;ta tarde, no nosso Presid1•ntc 
Gnstüo Müller, perguntando se numa proposta para eleições tJJ .• 
retas parn o Distrito Federal, do eminente Senador Henrique San· 
tlllo; numa proposta minha que cria n Assembléia Legislativa. 
tratando-se de eleições dlretas, perguntaria à. Mesn do Senado. 
evidentemente questionando n Comlssilo de Constltulr,üo (' Justi
ça, se aqueles que aqui che~a rn.m pelo processo lndircto poderão 
votar cm problemas rctercntes às eleições dlretns? 

O Sr. Jlenrique Santllln t MDB - 001 - Permite V. F:x.n um 
aparte? 

O Slt. ITAMAit FRANCO I MDB -- MG I - Ouço V. Ex." 

O Sr. 1Jenrit1ue SuuUIIn 1MDB- OOt- Ilustre S1mador Ita
mar I~rnnco, o que considero renlmenlf~ um ah.~urdo é que nün 
existe o con~resso Nnclonnl. Na verdade, o Cong-reRso Nncloual nün 
existe. Existem ~>essõp:-; conjnntns, em rltll' uma dn.'i Cn-.a~. como 
bem (I!S.~t~ V. Ex. 11 , cnnstltuida por 1/:l dP SPnndOI't'S "bi!mlcos" 

pode dcclcllr, l'm nonw dt> todo o ConJ.{rt~sso Nuclonal, il l'l'!l'it~:"Lo 
de uma enwnda constitudonal. At& mesmo anll•s dt' se rnodil'l
car u Regimento no .seu :1rt. ~3. Jlara adapt;l-lo ao "pacote dt• 
abril", acho qut~ dt'Vt•nws lutar, e Vt:emcntcmcnte, pela rtvognçiw 
do "pacote dt' abril". intt'lramentt•: t.ralmlhar·mos f' lutnrmos para 
que r·ealnwnte o Con~resso Nacional possn. funcionar como tal. 
Multo obn~ado a V l!:x.n 

O SR ITJ\:\1,.\R FJt,\:\'CO t MOB --- MO I ~ Multo ~,:"rato a Vos
sa Excelúncla. Senador I·fpm·tquc Santlllo, pelo seu aparte. 

O Sr. Evandro Cnrreira tMDB- AMl - Nobre Senador. Vos
sa Exceii.-ncla per·mttc-me um npartc? 

O Slt IT,\:\1.-\It FHASCO 1 MOB - MO! - Com multo pra~cr 
ouço o nobre SPnador. 

O Sr. Evandrn Carrt•ira rMDB -- AMI - Nobre Senador . ..:.ikl 
pnlt:ntc o se~ulnte: os S1·s. Senadores "blànicos" assumiram a 
rel'iponsabllidadc do acont1•cido. Vamos deixar que a História nua: 
ela vai fluir_ Qm'ro lhes asscJ:::Ut'ar que o comportamento de Sua.-. 
Excelência.'> scrú Investigado historicamente. Nüo se e.squeç:lm de 
que e.ssa:i posicõPs não passam despercebida.~. A História a.s ~uar
da c, por vezes . .iUlf,t'a-as. 

O SR. ITAi\1AR FltANCO t MDB - MG 1 - Muito obrlg:ado, 
Senador Evandro Carreira. 

Vou terminar o meu pronunciamento, a fim de que V. Ex.11 

possa usar da palavra. bem como o Senador José Rlcha. contorm(• 
me comunica o Senador Paulo Brossard. 

t\pcnas. Sr. Presidente St•nador Gastão Muller, para. pedir a 
V. Ex.n - pois não se pode alterar o que se pas.sou na reunião de 
sexta-feira - que. pelo menos, a Mesa do Senado Federal altere 
o rL'sultado numi:rica fornecido à Imprensa, j::i. que V. Ex.n, Se
nador Gastão Müller, n:io presente àquela reunião, teve o voto 
computado. Pelo menos para que conste dos Anais do Con~res'io 
Nacional que V. Ex." Já não c·stava, lá nii.o deu o seu voto. ma~· 
esse voto foi computado. n fim de que Isto jamais volte a acon
tecer no Congrcs:-;o Nacional. 

Era o que tinha a dizer. Sr. Presidente. c Muito bem! Palmns.1 

O SR. IJRESIDE="'TE !Gastão Müllcrt - A Mesa tomará as 
provldéncias cabiveis. Sr. Senador Itamar Franco, questionando, 
como é da sua própria sugestão, U Comissão de Constituição l' 
Jw~llça, quanto ao caso do Distrito Federal. 

Quanto ao outro caso. em que sou parte, também n Mesa to
mnrá as providências cabivels, conforme sugestão de V Ex.n 

Concedo a palavra ao nobre Senador Dirceu Cardoso. 

O Slt. DIRCEU C,\RDOSO I MDB -- ES 1 - Declino da palavra. 
Senhor Presidente. 

O SR. I,RESIDENTE rGastiio Mullen - Concedo a pnlavra an 
nobre Senador José Rlcha. 

O SR. JOSE RI CHA 1 MDB - PR. Pronuncia o seguinte discur
so. Sem revisão do orador.t - Senhor Presidente, Senhores Se
nadores: 

Apenas para duas pequenas comunicações. A primí'lrH dt•las é 
sobre uma decisão tomada pelo meu partido, a MDB, do Param\. 
que reunido num simpósio de estudos, nestes dois dias dest.! final 
de semana. concluiu votando uma moção que considero multo 
importante, c cuja comunicação me pareceu bastante oportuna 
tendo em vista o brilhante discurso do nosso Lidcr. Scnadl.lr 
Paulo Brossa1·d. 

O MDB do Parnnó., :ilibado c doming-o, reuniu-se com a pre· 
scnça dos seus dois SPnadores: com a presença de dois terço.'i 
de suas brtncndns na Cámarn Federal c nn Asscmblêln Leg:isln
tlva; ninda com u presença dos Prefeitos dos mnlorc:~ município~ 
elo Estado, administrados pelo MDB; c também com n presença 
de lideres Importantes, como são o ex-Ministro c o ex-Senador 
Amnurl Silva c o ~rnnde lider politico do meu Estado, Léo cil' 
Almeida Neves: com a presença, portanto, das lidemnças as mals 
expressivas da politica parannensc, l' tomou a decisfto, pela una
nimidade dos presentes, no sentido de que os cm1~dcbistns do Pa
mn:i pcrmanecerüo unidos enqu:mto n plenitude do elitndo d1~ 
direito dcmacriltlco núo fie fizer sentir no Pn.ís. Ainda, o que é mul
to mais importante, ca:m por um n.to casui.sttco c de torça venham 
as legendas a serem cxtlntns, todos os componl•ntcs do Partido 
no Parnná conttnuarilo unidos t·m torno dP qualquer outra lc
p;enda que venhn a :icr constituída, na Opo:-;içüo, pam que a luta 
pelo pltmo restnbelcclmt'nto dn dt'mocracia no Bt'asll po:-;sn te,· 
êxlto. 

A st•J.{IInda comunlcnçüo diz l't•:-;pt•lto ii nota proml~sórla rn
rnl. Hú muitos nnos, t~ste l'aml~-:<'ríHio Instituto t>stó vll~tHHio no 
Bmsll L' desdt' flllt' P.'ihtmos na vida pública temos lutado pela sua 
f'Xt.inçün, pnrqut~ núo podt.'llltlS Plllt•ncll't' as razilt•s qut• h~varam 
os teglslaclnt'PS. t•m l!lfl7, a !n~tltult· a nota prnmlssót·la t'ul'nl. Pn.'\-
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\4·rlomwntt•. um rit't'l'l'ln-lt·t ck l!lli'i n;w sonwn\.t' mantev(' comu 
até c!t>tt mal:, ror~;a a l·~;st· m;;tilut.n. eoloeando a pobre agr!culttlra 
4' pt•c·uúria elo nos:-;u l'a1s numa poslrfw ela:-; mal:> insusttmt:'ivcls. 

Nunca conc:nrr\urno.~ C'nm a nota proml:-;scirla rural 4' para nlt·
f.:l'ln nos!'oa, p:trect•-nw Qllt' l'!a t•~tú com os st•us citas contados, ror
que pelo menos autoridaciP!-. das mais Importantes do atual Go
Vl't'Ilo .la <~nunciaram ele público a t~xttnc;üo ela nota prom1ssórt;t 
rural. E no!-o todos estamo:>. cspf'r:mçosos (JUí· a n•união dt• quarta
fl'lra do ConsPlho Monetarlo Nacional. cuja pauta Inteira .-.4~r~~ 
dt>stlnac!a il agr\cult um. rNtlmL·nte coloqup fim à nota promis.iJ
rla rural 

Mas não pndiamo.s deixar de r~gtstrar. n~ste iniitantt~. um.t 
certa preocupnção. porqUl' ainda no:-; jornais de sexta-feira lia
mos a poslr;iLo das podero:-;a,-; lnstltulr:ões bancárias, contra a f~X
tlnç6.o da nossa not;:~ promissorla rural e dai n nossa preocupa~ 
r;üo que ainda possa ser procrastlnadu, por mais tempo. a decisão 
dt• Sf' acabar com e ln. Dai por que estamos aqui nos aprcs:mndn em 
trnzer esta nossa prt•oCllpac;ão. ás vésperas da reunião do Cun.~L·
lho Monctúrio Naclonnl. rcprcM~ntnndo um dos Estados qu1~ maJor 
contrlbulçào tCm dado à Nação brnsllelra. em termos de agricul
tura (' pecuária. 

Considerações n r .. spclto dt•sta famigerada nota promissória 
rural cu mt• dispenso de fazer. porque estou numa Cn.sa composta 
por hd<·rnnças as mais r.apnzcs. as mais bem Informadas, que sa
bem Jlf'rfcitamente bem como funciona Isto. Apenas, ~estaria de• 
dclxnt· Psle registro, em nome do meu Estado t• do partido quí' 
rt!prcscnto. nesta Casa. tMulto bem! Pnlmns.\ 

O SR. !"RESIDENTE tGast;"w MUllert -Concedo a pnlavrn ao 
nobrt! Senador Evandro Carreira. 

O Srt. IW ;\NUitO Ct\RREIItl\ 1 MOS - t\M, Pronuncia o se
J::Uintc dlscur:..o. St•m revisão do orador. I .. __ Senhor Presidente. St!
nhores Senndores: 

Os estudantes de todo o Brasil cncontrnr-se-ão. nos dlns 2!l 
e 30. cm Salv:tdor. obrdientes a um tropismo natural. a um 
an~clo lt•J.:itlmo di' tror.a dr Idéia~. de dhi.logo. E eu quero. nesta 
oport.nnldnclr. apt'lar à~ autorldadrs federais. às melífluas c à..s 
prPtOI'Innas: às nutoridndc.s pstaduals, tamb!!m ns melifluas c a:
pn•torlann.:>. para que J')ermltam este encontro em paz. em equl
librlo. pois PSte nnsl'IO e um nnsf'io lnsnpltável. Sr. Presidente 

Nii.o 1> possiv<'l. d1• modo nlj:tum. t!Xpunglr da nlma do estu
dnntl', 1w fase dt• pfcrvescênci:l, num momento propicio para a 
si'Ciiml'ntaçüo d1• pontos dt• vista Ideológico.-., politico.; e CUcos, não 
io po:-;sJvl'l r!'tll'ar clt>lc~ este anst•lo. Ê prt•c\so que esta Revoluç.'i.o. 
c:-;tt' GovPrno. l'.-.tt· sl.~t~·ma, seJa la o que for. cala em si, lnter~ 
prete r.-.ta rarl•ncia t•,-;tudantll. que é um an.-.elo que nenhum" 
fur<;n. nenhum brucutu. nt•nhuma tartnn1ga romana, nenhum tan
que. 1wnhum:• torturn pudt• ~~onter. pode sufocar, o ans('!o QU'' 
tl'm o p.-.tudantr dP pnl't\clpnr. rh• se Informar. 

Núo C pos.'iivcl establ'it•cer-:H~ um hiato. entre os 15 e o~ ~O 
anos na vidn politlcn do ser humano. O !enúmeno politico é um 
fl•nómPno QIH' não podP prl'Sr.indlr da participação do estudan~ 
f.l', Sr. Pres\cl('nte. 

:\qui fica o meu apelo a PSlt' Governo, que estú parecendo 
quC'rl'r abrir. Que abra. que consinta este encontro sem m•nhu· 
mn violi>ncln, sem ní'nlluma atitude pn•toriana. 

Multo obrigado. c ~1uit.o bem 1 Pnlmas.1 

O Slt. l'ltESint;STI·: tGastúo Mlillcr1 - Concedo " palavra ao 
nobre Scnndor Mauro BPnevldcs. 

O SR :\IAUJtO IU!:SE\'IDES 1 MDB - CE. Pronuncia o :\t'l=!"llin
tl• dlscurso.l -- Sr. Pn•sldcnte c Srs. S!'nadores: 

VPm·se constituindo justa al'iplraçüo dns cale~nria:-. económi
cas l' prort:-;~iona\s que constt'ÓC'm a ~randeza de BrasiHu. ~' rrla
çflo. aqui, de um Tribunal Re~lonul do Trab"lho. JIC':ante o qual 
pudessem ser cxpostns, pnrn dC'sllnde, pPndCnclas suscitadas en· 
t.rc patrões t• opcrõ.rtos. 

HO. algum tempo, lideres empresariais rncetam movlmí'nto 
junto no Governo Ft•dt!ral no scntlclo de ser vlablllznda a lnir.la· 
tlvn, tendo. inclusive, no uno de: 10711. sido lt•Vndo n efeito um Sim
poslo com uquelt• nobre objt•tlvo. 

Rt•cordc-se que todas us pendências rc~=:istradus em BrasiUn. 
com I'Prurso após mnnirPstaçüo dn p1·imclrn lnstt\nciu, são t•ncn
mlnhnclas :t 13clo Horizontt•, n cuja Jurlsdh;i\0 se subordina a 
Capltíll F'{'(il'l'al. 

Vnlc notar qut• o .iul~-:anwnto ctn,.; processos orl~lnilr!o:-; do 
fnro braslllt•nst• 1! reJto na Capital mlnelrn. sem dlrl•t.o ncom
panhanwnto elas parte~ lnlt'l't'ssaclas, que tt•rlnm dt• arcar l!um 
0 ónus dt>COI'I'entc• dt• píi:O.:-i:tl.:t'lll I' estada, pum si 1~ o rl'Sllt'dlvo 
aclvo~aclu. 

No final eh.• abril, a tmpn·nsa anundtllt n propósito do Minl:;
t.ru Pl'lrunlo Portella eh• acollwr a rvlvlndlc:u;úo clt' t'nliJI't'P.itclort·.~ 

,. l'11ipre~ado:;, representada pel~ cr!açúo dt· mal:; um Tnbuna! 
H.eh>ional d(J Trabalho. ;tqut sediado 

SabP-se. Inclusive. quí' o tltul;u da Pasta da Justiça ,Ja rec:o
mendara a t!laborar.ào de Mrnsagem ao Congresso Naclonnl. <t 
stor oportunnnwnte apreciada por senadores e deputados 

Coubf• ú Federação do Comércio de Brasília, por ~eu presl
dr.ntc. Newton Egidlo Rossl, submeter il apreclaçáo do Ministro n 
Sf!~ulnte Exposição dp Motivos sobn~ a oportuna postulação: 

''A F't!deração do Comércio de Brasília, pela .sua Dlreto
rJa c os Sindicatos a ela filiados, deseja transmitir a Vos
~a Excelência os ~eul' aplausos pela oportuna determina
ção d!'sse MJnJ.c;térlo, recentemente divulgada, de que 
seráo tomadas. cm breve. providências adequadas pnm 
r1 Instalação do Tribunal Regional do Trabalho no Dlr.
trlto Federal. 

E~sc propósito dt• Vossa Excelência vem ao encontro dos 
Interesses dos empregados e empregadores do comércio 
de Brasília. conforme pode ser constatado com uma sim· 
pies verificação dos documentos anexos, desde o Bolf•· 
tlm n.0 1, de 26-J-72, da Federação do Comércio de Bra
sília, então rccrntementí' criada. além de urna proposi
ção dos termos de um antcprojeto oferecido ao Governo 
cm 1073 assinada pelos Governadores de então dos Es
tados de Mato Grosso c de Goiás, bem como do Dlstt1to 
Fcdf.•ral. acompanhada de assinaturas e manlfestaçóes dt· 
todas as entidades representativas dos empregados e em· 
pregadores dessas três Unidades Federativas. 

Anexas. também. incluímos os Anais do Simpósio que rea
lizamos nos dias 30 e 31 de agosto e 1.0 de setembro dr 
1970, cujas conclusões rtnals tivemos a honra de enca· 
:ninhar ao então titular da Pasta. da Justiça, reiterando a 
nossa solicitação para que fosse criado c instalado, com 
n urgência Ql\P se fazia necessária, o TRT com sede na 
Capital da República. 

Es.~es c outros rntos levam-nos a rt•Jubilar-nos com Vossa 
Excelência pela alta sensibilidade de homem público. 
mais uma vez aqui drmonstrada, ao procurar concreti· 
zar uma das mais cálidas aspirações dos empregados I! 

empregadores do Centro-Oeste do Pais. 

Aproveitamos o ensejo para apresentar a Vossa Excclén
cla os nossos m('lhores cumprimentos c a csperanr:rr dt' 
poder continuar n receber desse Ministério, em sua gí'S· 
tão, o conforto da compreensão para a~ problemns que 
dlzt•m respl'lto aos interesses da comunidade do Dlstrlt<• 
Federal. 

Atenciosamcnt1•. ·- Sewton E~:Ydio Ros..,.i, Presidente." 

Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

Ate que Brasilia possua representação política. seremos nos 
Senadores de outros E.'itndos. os que st• Incumbirão de trazer a 
debate. nesta Casa do Congrt>sso, os problemas de lnteres~ d<t. 
populaçõ.o brasiliense. 

Como me pareceu justa a cMação, aqui. de um Tribunal Re
gional ~o Trabalho, foi que, atendendo à solicitação de lideres 
do comercio c Indústria locais, deliberei focallzar o -assunto des
ta tribuna, reiterando outro~ apelos jll transmitidos ao Ministro 
da Justiça, 1Multo bem! l 

O Slt. l~nfo:SJDESTE tGastão Mulh~r1 - Nada mais havendo 
que tratar, vou encerrar a sessão. 

Desl!,!no para a próxima a seJ.,:ulntc 

ORDEM DO DIA 

-l-

PROJETO DE LEI DO SENADO N. 0 92, DE 1970 

4 Matéria. cm Regime de Urgência - Art. 371. c, do 
Regimento Interno\ 

Votação, cm prlmt•lro turno, do Projeto de Lei do Scnnda n.o !l2, 
de 1970, do Senador Mendes Canale, que modtrlca dlspostçõ~:-. da 
Lei n.U 5.682, de 21 de julho de 1971 tLcl Orgãnlca dos Pnrtldo:
Politlcosl, alterada pela Lei n.0 0.217, de 30 de junho de 1975. tendo 

PARECER. sob n.0 1!)1, de lfl70, da Comlssalo: 

dt• CnnstituiCi'Üo c Justi~~:l, tavoró.vel no Projeto: e 

- depemlt•ndo dt• pan•cer da Comlssfto de Constituição l' Jus~ 
liça sobre n cmendn dt• plenário. 

-2-
Vut.açUo, l'lll turno único ( apn·claçüo preliminar da constltu~ 

etonalldrlde, nos tl'rmos do art11~0 ~06 do ReJ.:inwnto InternoJ, du 
l'rOJI'Iu dl' Rt'sOhH,'Üo n-" 1. dt• lfJ75, elo Sl•nador Itamar Franeo 
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llUt' lmpr!nw nova rrdn('úo ao art 7fi elo RPglmt•ntH Interno. ~> 
:lcllt.aRil1t' p:ti'ÚI-:l'afo vl:-;ancltJ jWrmltlr fl\1!' o Prt•sltlt•nt.c• c~onsl.itun. 
dmnntt• m. perioUos dt• rect•sso do Conr.;re!'>SO Nuclollíll, cnm1s::.iwl'. 
t'SJWt'ials lntt•rnns e c•XII'I'lll\s, tPndo 

PARECER. liOb 11. 11 105, dt• l!t7fl, da Comlxsfw: 

di! Cnnstltui~·:·ao t!' Ja1sth:a. JWla lnconsUtuctonai!dndl', c:om 
voto vc•nc\do l'lll .'it'parndu do St'I11Hlor Lcih• Ch:tV(':-;, c• vnlu 
vc•nr.lclo do Sennclor Pnulo Brns:;ard 

-3-

Di~c:ussüo, t>lll turno único 1aprc~ciaçüo preliminar da cunsntuR 
cional\dade. nos t.c•rnw,., do art\p:o 206 do Rep:lmcnto Intf'l'nol, :lu 
Projc·t.o dt' Lei d;l Cümara n.11 50, de Hl78 1 n.0 4.!J7f1178, na Casa 
dt> or\~t·m 1. que• proibl' a rf'conduçúo aos car~os de eonfiança qu1• 
<~spec::trlca. durant~~ o mesmo Caverno. dt• anterior ocupant.<• que 
SI' hnja deslncompatlbiHzado paro. concorrN a elelcüo. tendo 

PARECER, sob n.11 183. dt• 1079, da Comissiw: 

de Con!'itituh;fw t' .Justi~·a, pela lnr.onstltuciona.lld:tdt•. cont 
voto em separado do St•nador Nl'lson Carneiro. 

-l-

Discussão, l'm primeiro turno, do Projeto d(' Lei do Senado 
n.u 4. de 197!1. do Scnndor Nelson Cnmeiro, Qllt' estende aos dt•
pósltos judiciais em dlnht•iro, nrd1!nndos por outrns autorldadl·s 
.iudlciárl=ts, a corrcc;üo monptitria prPvist.n par:1 os ordenados por 
.iuiz<~s ft•drrais. tendo 

PARECERES. sob n.n! 171 t' 172. dt' lfl70. da/i Comlssôc•s: 

dt• Cunstituic;:"io e Justi~·a, pt>fa constltucionaUdrtde P .1Un
d!cldadt·: t' 

ele Financ::ts, favornVPI. 

!i-

PROJETO 08 !.E! DO SENADO N." 6, DE 1979 

tTramltando t•m con.1unto com o PLS n.u 8170• 

Discussão, ém primeiro turno 1Hpreciat;i'l0 preliminar da cons
titucionalidade. nox termos do art. ::.06 do Rl'!.tlmento IntPrno 1. c! o 
Projeto dl' Lei do Srnaclo 1).11 6, dr 1979, do St•nador Oretili':i Qnr'r. 
cía. Qlll' Institui a nposentadol'la voluntárin da mulher Sl'tWrada 
do lNPS após vlntl' P clnl!o nnos dt• serviço, com provent~1s prn
porclonnls, tendo 

PARECER. sob n." lBS. dt• 197!:1. da Comissão: 

de Constitnk:\o c .lusth.•n, pl'ia inconstltuclonaliJ:ldt 

-fi 

PROJETO DE LEI DO SENADO N." H. DE !97ii 

I Tramitando em conjunto com o PLS 11.11 61791 

Discussão, cm primeiro turno !ílpreciuc:üo preliminar dn con~
t.ituclonalldn.de, nos trl"mos elo art. 206 do Regimento Interno 1, do 
Pro.icto de Lei elo Senado n.n 8, ele Hl7fl. do Senador Franco Moo
toro, qu~ dispõe sobre a concesti:lo do abono de permnnóncia em 
:;ervlço nti mulhCI'Cti :w~ul"ndas do INPS a partir de 25 anos dt• ntl
vldade, dando nova reclnçào no * 4.n do n.rt. 10 da Lei n.0 5.8!10. 
de 8 de junho de 1973, tendo 

PARECER. sob n,, 185, de 1979. da Comissão: 

-- de Constitui~·:1o t' Juslh:a, pela lneonstltucionalldndl'. 

O Slt. J»llESIUt:S'fF. tOastão Mullert - E."til rnet~rracla a 

rL<'11Ci11/CI-st• u se.~.wio ás lS hora.,· c 20 mmutn.~.~ 

DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR. DIRC!iV C.'IR· 
DOSO NA SESSAO DE J.l·,\-79 E QUE, EN1'UEliUE ,1 
IIEVISAO DO ORADOR. Sf.'RIA PUBLICADO POSTf.'RIOR· 
.IIF.NTE. 

O Sll. I>IHCIW CAIU)OSO I MDB ESt Pl'nnuncla u .'>t'-

~ulntt• discurso,! ·- Sr. Presldt>lltt', Srs Sl'naclot'l':i: 

Vc•m, do meu Estado, uma notic:ln qul' nos cnclw dl' :-.atl};lrti.'Úo 
c:om fl.'i:WÜo ao ensino .supNior. 

:\ratm di• Sl' l•mpossar como Olrl'to!' da Ji'aculdnde dt· Dlrt•tto 
rlt· Colatlna. o Dr. 01'11Mietllt. Batista. l!mllwntP ("ll'Ol"t·ssor, ~~XJW'ssau 
eultural I' pron.s.sional elo Esplritu Santo~~ n~ura lllíii'C:í.llltt' rk .SI'\IS 

circulns juriclleos. alêm clt· unw l"urm:u;üo moral da.~ mais l'lllllll'll· 
t1•s dt' no:-;so ~~staclo. 

Q11anclo. na Jwssoa do Dl!'l'\or, st• l't'\Últ'lll qualifkat'tH·s túo 
)JUsitlvas I' cllgna.s d 1• I'I'S)ll'itn I' adm!rae;úJ. a nwc!lda StJ )lndt• .'•t't 
an•rtacl:1 «> cll~-:ua clL• nosso n•spt'llo t· cunshlL'l'íH,'iW 

o Dr. DI•\JstlPcllt Batista t~ uma ll!UH'a !'t•:qwl\acla. admirada 1· 

lil l'on,-;aJ:rada ]Wlos dn:ulo.s ae:ul(•mlew: d1• Cael\UI'\nJ 

ot.lnw proh•ssur. or!t•ntador st·~-:nrq, Ji~~ur:\ h11mana q\lt! mt:n'Cf' 
o rt•sJH.'Ito clt~ toda a :-;oeit•cli\dt· capixaba. Dt·tl:illt'dit U:ttf:.it<t vrú 
llll])rlmlr (I no.'i.sa Faeuldadt• dt.• Dlrl'ltn, f't•ntro de t·nslno sl!pt'r!or 
Qllt' IPZ ele C:t~;lwt'ii'CJ o Centro cult.ural dl' um:l vot:;t.;t ..:m1a ltlll' 

compreende~ vario~ ~~.-;t:~dn.-. lirnitrol''·"· ·um;t orlt•utac;úo ped:tKI.lJ\ICil. 
étlca, r,_.cnperaclora par;t .'itW prt"1priu ~-:rancil'or.a. 

t\O Sf'll lado, corno vh~e-Dln•lnr. foi convldudo o tlr. Osirl~ 

L<lpes, fi~~Ura de N)UC:1r!Cll' !"it'\'{'110, l!l'itt•r)OSO, QliL' \nlumle l't~.SJll'l\.(l 
t' confirtn(~n a ~cus alunDs. 

O Dr. Osirls forma uma dupla mttgniflca de cliwtores com u 
Dr. DeusdNIIt., formncla no:; velhos tempos do tradiclnnal Pcrlro 
Pn.lacios, depois Mun1z r~rein>, responsàvcl pelo Jll't•paro P forma~;:'ttl 
de vil.rlas geraçi1es clt• cachoe!n•nst~s Ilustre~ 

No.".sa/i leUcltat:;óe.:.-. ao Dr. Gllson C:trune, dlnàmlco pr('lcito d1• 
CuchoctJ'O, peln. aCt!rtacla eseolha. capaz de <tPrnar nossa Faculdn.clt· 
para os J.{ranc.les dr.:;tlnos pant os quais foi criada. 

E.-;t:l de pa.rabCn:-> a mocidade acadi>mica do EsrHrlto So.nt.o 

Era o que tinha qut• dlze1'. 1 Multo bem. 1 

DISCURSO PRONUNCI<!DO PELO SR. DlllCEU CA/1-
DOSO N,l SESSAO DE 15-5-79 E QUE. ENTRI;GUE A REVI
SAO DO ORADOR, SERIA PUBLICADO POSTERIOR· 
MENTE'. 

() SR. DlltCt:U C~\ltOOS() 1 MDB F.S. Pronuncia o ~Pguinlt· 
discurso. I - Sr. Pre~ldcnte. Srs. Senaclorp.s· 

Ontem. fo1 um dia clt! n·~ozíjo eontmenta!. Ontem, o Paragu:d 
festejou o ccntt'>slmo SI'Xagé.:;lmo oitavo anivNsúrio da sun Inde
pendência. Portanto. Sr. Pn·sl<l<•ntl', o dia ciP ontrm tal o Dln. 
~ncional do Paraguai 

Pt•la sua llll'<litcrran~>ldadt•. pelo povo trabalhador, pelo povo 
que atravl'/i d(' stm história tc·m artnnado sua postura cuntlncnta.l 
t' S11a f\rnwz:t na.~ :-;ua.." Jut!l.'i, devo clrstaca.r este dia, nüo como t!ml'
dPblsta. mas com() cidadolo braslll'lro. as alegria$ dpstt" dla por se 
tratar de um pais que :-;e as~oclou ao nosso no maior cmprecndt
mL•nto do Brasil I' do Parag-uai na baci~l do Frat.a. 

t: um povo cum o qual tivemos diver~Cncias no passado; com 
o qual tiVl'mo.s d1•rram:mwnto de sangtw no~ campos de lutn; com 
o qual nos defrontamos numa j!;Ucrra, em que, de lado a lado, os 
a.tos de br:.lVura testemunharam o valor dos combatentes Dt.' 
ambos os laclos. o:; atos de !1eroi:;mo att"sto.m a flrme:za dl' :;eu:; 
Ideais t' a bravurn dl• .St'IIS soldados. 

Sr. Presidente. tt•nho quP registrar a pre~ença. ontem, na 
Embaixada do Pnra~uui, do Senhor Presidcnll• dn Rt~públlcn, num 
ato dé nfirmaçüo bra:;llcira, quebrando o protocolo nas relações de.· 
pai~ para p~üs. O Senhor Prl'sidentc ela Rcpúblka, cumparecendo 
il rt!CCpção do Embaixador do Par:q;un.L quis tt~st.cmunhar n amlza
tlr profunda, o rcconhl•Cimento nos:;o. a slgnlfíca.çilO da nmizad1• 
brasileiro~para~uaia nn problt•mútlca continental. 

A:o;sim, Sr. ?rc~idf•lltt!, quero crer que a prescru;·a dc Sua Exc~~ 
lêncla o Senhor Prcsldcntl! da Repúblh:a, na Embaixada do Pn.~ 
1·a~ua1, nn. n:cepçào de ontl•m. constitui uma p:l.gtna nova de con~ 
viví•ncia conth1L'Iltal que põe <·m relevo o que os br~tslh·lros pt!nsa.m 
1• sentem pelo grande povo parag:uain 

n sr. Sald:mh:l Ucrzi lt\RENA - MSI -· V. Ex.u d:\ Jiccn~·n 
para um apa!'te? 

O Slt. l)IUCt:U Co\Jli)OSO I"MOB ·- ESt Pol!o. nii.o. Com 
prazer 

O Sr. Sald:wh:a Dt~rzi tARENA ·- MSJ -·· Nolm· St~nac.lor Dir
ceu Crtrdoso. cong:ratulo-ml' com V. Ex ... por l!~tar, nest.e momento, 
falando cm nome do Senado Jo1 t'dcral. pL'la data dn lnclcpcnciCncln 
do país :uniJ.!:n, o Pnra~uni, L' rr!ssaltnndo tl gt>sto sir;nlflt~ntlvo dt· 
Sua E:xc('!Cncia o Senhor Prt•sldcntl' dt.t Rt!públlca, u Genérnl Joüo 
Baptista de Oliveira Plguelrcdo, QUI! fl't qncstüo, t·omp,·ndo todo 
o prutocolo. de compan·cer it EO\balx:.tcln dn Paraguai, para trans
mitir as ft'llcltaçõt•s e con~~ratqlac;ões dn povo hmsHcirr, àquela 
naçüo nmiJ.m que cumph~tava mn1s um ano eh· sun inclf'J)C!ldi~nda 
Sua Exctdl~ncla o Sl!nhor Pn•.slc\Pntt• ela Tü~púbHc:~, CJUt• foi Clldt• 
d:t Mlssúo Militar no Pam~uaL ú1~lxando uaqut~lt· pai.-; J.~l'll.lltfes aml· 
gos. quis tt•stt·mutlhar qtw, no GoVl•rno, l n.mhl.'l\1 clú a :;u:-t solida~ 
rit~dad1• ao P:U'ili-:Uai, enm t•s\.e 1-:l':ito; JliHH'O:i p~tiM·~ do mundo 
tlvl'l':tm eh~ c~umplt·mcnt;u· uu con:-;trulr um·,1 tJbra t~m ~:omum I'!H 
lwnl'l"icln do~ c\IJ!s p:ti~a·s. c;nnw ,·.·. rpalmentl', 1·ssa ul.Jra r.mndlosa. 
~~ m~tlor hldt·l· 1 t~trlea du 11\UtHIIJ, cum a tjllal tlaJIHJ:-. o' t!Xt.'lllplo ela 
nossa r.omprl'l'll"iÜo t' do nos~;o t•lllt•tullnwnt.o, cln lll'~~~~.io c!t• tl'alm
lhal' t'lll f:IV{)I' tlm: nns~a1.': povm;. 1~ o dt•.SP]o taHlo clo nos~o Pn•:;l
dt•llll• da Ht>JlUbllca C!lll\O dn P!'l•siclt•nll• llu I•itl;tgH:ll, na \lt'~sna elo 
Gt•Jwral f-ilnJI':::.tH·r. t'~·St' l~l'íUldt· t•:;tadl.<:ta par:q~ua(P qui' lt>m <lado 
ilt'll\llJl~lr.tt'iltt dt.· qu 1• f'J•:Ilmt•ntl' tiC~">I'.iíl u \ll'!li:I'I•:, .• <J 1· n <lt•~wnvolvl· 
ll!t'lllo llilll :;o elo :,t'll pais, 11111~ I!OS f)tti:it'.~ ll'llli\0~, lil!ll\.t"ofi'S Wlll 
u P:1r:l!.~11:ti. Cultgrat 11iu-nlt' CtJ!ll V t·:x u t· Cllll\ tl Pou·a1:ual, Jlt']n 

--
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.\lain dt• l!li!l UI AlUO IlO COSGHESSO ."'1,\CIOSt\1. tSc~·:i.o 111 Tcn;a·feira :!:! IH5iio 

d;lta ela :;ua lnrh•wJ~rli'r.cla. ~· conJ..(ratulo-m~·. tambem. com su:1 

T<:xet•_!l··ncw tJ Sl'nilor flrt·sH!t•ntl' ela Rt•pltbllca. qtw ela ~!SSa demons
! rar•atJ (\~· amió'.adt• elo J..(randt• povo bt·asllt•JJ'fl ao t•xtraordin:i.nu 
povo p:traJ..("u:tlo. 

O Slt. UJJtCEU CMtJ>O!'iO t MDB --- ESt -·- AJ..(J'ílclt•co o annrte 
do nobt·~· St•nndor Snlclanha Dt'l'ó'.l. qut• velo Ilustrar a nossa comu
~icaçfLo. F1co ~rato a S. Ex. 11 • por ter St• associado ii al'lrmaeào qut• 
ll_z, dt· (jUe a pl'f'St'IH,·a do Sf•nhor Pt·t·slc!Pntt• dn Rt•f1úbllca na rt•ct·p
eao ~la Embaixada do ParaJ..(ual. na noite dt! untPm. !'ai uma a!'lr
macao brasileira. Creio que o Sr. Prt!sldt•nt{' ela República t·eprt·
~~·nta bt•m o sentir ~· o pt•nsar dt• todos os brasileiro:; cm rclncüo a 
nobn· n:u·úo panlJ..(Uala. · 

O Sr. I.umanto ,Júnior t ARENA ~ BA 1 - PPrmltt·-me V. Exu 
um anartt'? 

O SH. IHHCIW CARnOSO 1 MDB -· ES1 --- Pols núo. 

O Sr. l.umanlo .lúninr t ARENA- BA 1 -Nobre Senador Dirceu 
Cardoso. quero associar-me as homenaJ..('em; que V. EX.11 prC'.sta. 
nt_•stP momento. a Nação nml~a do Parn~uai e nct~ntun, registra e 
ela l·nf<J..~e aos lnc;os dP amizade que hoje unem as duas nações. Ê 
verdndP que a Histórln rt•vela as nossas terríveis diverg-Cncla.s do 
passado. ondt• atas ele bravura, de heroismo. de .sofrimento atln-
1-:il'ílm as duns nações; mas n nossa nproxlmac:;ão. hoje, e de tal 
ordem que nos consorciamos pam rf'allzar n g-rande hldrelétrica 
de ltalpu quP. sem clúvlcla al~uma. representa o marco definitivo 
da aproximaçüo. da consolidação. dn amizade entre Brasil c Pa
r~J..(nal. V. Ex. 11

, com a isenção qut• caracteriza .sua personalidaclt•. 
nao tt•!n reserva mt•ntal para fa:wr justiça. ao acf'ntuar. f•nfnti
canwntP. a prt•spnc;a elo Presiclí'nte ela Rcpúbllca do Brasil na festn 
comemorativa elo aniversário do Paraguni como uma demonstração 
viva. calorosa elo :-li'Pto, elo entt'ndimento. da amizade que existem 
t•ntn· para~ua!O.'i L' brasileiro.~ cumprimento v Ex.11 pelo brl
lhnnte discurso. pt>lo J'eAlstro QUI' raz nesta tarde. que ser:i.. sem 
dúvida alguma. uma páJ..(ina a mais :t demonstrar por um homem 
do ConJ..(rt'sso Brasileiro. o aprc<;o e a admiração. As cols:ts do 
passado siLo púglnas viradas que .Hi pertencem ã História. As coisas 
do prt•sente, o qul' estamos escrevendo P:ll':l o futuro, e que o 
Paraguai L' o E!'asll estão inclelcvt•lmcntf' unidos. objctlvando sobre
t.uclo o dr.-;t•!wolvlmcnto do ContinentP Sul-Americano. 

O Slt. OIHCEU C,\IIDOSO I MDB - ES1 - ,-\gradcço o aparte 
do nobn• Sen:ulor lomanto Júnior. qup nqul no p~enó.rlo dcst:t 
Casn tem sido uma voz atlva a e:ltimulnr íl.S Iniciativas sadias dos 
vúrlo.s St•naciOJ'es. e que, com a sua pal:tvrn de :tfcto. com a sua 
t'XPI't•ssfto calorosa. t•stlmula a comunicação que ora fazemos. no 
sentida elo r(•~tistro ele um ato que att·avCs elo .seu Presidente. o 
Brasil .sentiu ele seu dever manifestar ao PnrnRunl 

Sr Pl't•slcl('ntc, lemos n:ts pàgina.s da História., ao longo da 
nos:m fl'Otltt•lm .. dcntt'O da terra paraguaia, o nome dos lug-ares, 
onde hâ mais de cem anos. se travou a maior guerra do continente 
Sul-Americano. 

No Brasil c no Paraguai. nas rnarJ..('cns do rio que nos sepnra. 
na próprin tcrrn ele ambas n..s na(.'õcs. mnrcos dcss:t luta nos falam 
ao pa trlotismo t' ao cat·nção. 

Aqui. como lú, hil. lugares que t:>xaltnm nossa Imaginação e 
falam ao nosso patriotismo dr lutas que consagraram soldados t• 
gl'ncrai.-;, numa br:tvma inexccdivcl cm pátria alguma do mundo. 

Na hora da lula, nos mostramos diJ..('nos dos povos de que fomos 
partes. Os nomes ele tantos episódios eplcos são umn canc;fi.o de 
lwroismo clt• brasllt•lros c parngualos. 

Um foi t.úo IHandt• nn luta, como o outro. A ~ucrra e !!;tll'rra. 
mas. l'l•llzmeptc j:i. pns:;ou. 

M.:Ol'íl, elevemo:; esqucct>r estas pág-Inas, 81·. F'resldentc. 11orqut• 
delas lí'mos recOJ'cl:tções clolorosns que :t.s tem tambr'm os para
guaios. Foi uma Cpoca t•m qllL' estivemos desunidos, mas, 11Cik. 
ct~m ano~ depois, reconhecemo:; o valor daquele povo, a bl·avm·a. 
claqtit'ln J..(t'nte t• a ousadia dos seus grandes comandantes. Ontem. 
mostmnclo - brasileiros t' para~-:unlos - qul' somos capazes ele 
lllOI'rt'l' twlo que julgrunos cll' no:-;:-;o dever, t' hoje, juntos, pnten
lt•amlo ao mundo os nossos lclt•als ele .solldn.ricdaclc americana 
Jwlo bt•m comum 

Sr. Pn~slclt>ntt\ t•sta holllt'll:l!-:t'm qut• t•stou pn•.stando à ~t·ntt• 
pai':IJ..(l\ala. cujas virtudes patrlotlcas dt•vt•mos clcstncar, quero t't•s
saltar qut• att'! o st•u Man·cllal SnJ:n o Lopt·~ nüo se Pl1tt'cJ..(ou c, ú 
frt•ntc clt• um IHli-\IIO clt• bravos. t•m CL'I'I'O Col'U, lutando atê o último 
Instante, nwn·t·u clt• armas nas múos como um autl•ntlco ht•t'ól 
Isso mostra a bravura lndt•smt·ntivl'l clcstt• povo. 

O Sr. :\lulll'Yr llalla 1 ARENA 
aparlt•? 

() SH lllltCEll t.\HIH>SO I MlJH 

Pt'l'mltt• V. Ex.n um 

Cum tudu o Jll'iiZt'l'. 

O Sr. ,\luacyr IJalla tARENA ES1 -- V F.:x.11 hoJe, como 
scmpn•, estú brilhante nt•sta Casa c. de maneira cumplctamentt· 
nova. pn~~a a conclllaeão. o amor c v~: o Pntendimento efetlvo 
como fórmula cllreta. para o ajustamento de uma sociedade mo
derna. Quando fala nas relações elo Brasil com o Pnrn~ual, espnnca 
um passado náo multo remoto. dá a entender, eminente Senador 
Dirct.·u Cardoso, que quer, aclma de tudo. para o no~so País. o 
intcr-rcl:tclonamcnto. num clima de paz e concórdl:t. A m:mlfcs
taçüo dos meus aplausm; ao maJ..('niflco pronunciamento de V. Ex.11 

nesta tarde 

O Slt. OIHCEU C,\H.DOSO !MOB - ES1 - Nobre Senador 
Moacyr D:llla, V. Ex.n tambem me traz, como apoio de sua palavra, 
o estimulo nara o pronunclament:J que estou fazendo. Sempre 
1-("cneroso, sempre fraterno. sempre nmlgo, aqui no plcnârlo e fora 
d~le. V. Ex.n rcvcl:t aquele companheiro de Ideais, cuja amizade 
so me honra e .só me eleva. 

Sr. Presidente, é esse Pais. com o qual tivemos essa triste 
~,:~terra, que enfrentou uma :tll:tnça tríplice, com um pequeno terri~ 
torlo. mas com um povo brnvo entre os mais bravos. Esse pais, 
que se :tssoclou no Brasil. esqueceu a.s divergências de um século. 
ouvindo nossos hinos na hora dura da refrega. Hoje. brasileiros t 

para~uaios. de müos dad:ts, ombro aombro, ouvem o novo hino 
que cnntnm as bctonelrns, con:-truindo n maior represa do mundo 
que vai ~-:erar o maior bloco de cncrg-1~ hldrelétrica que o mundo 
vai apreciar. dentro de mnls quatro anos. Sr. Presidente, a cons
trução ciclópica da barrn~-:em Imensa de Italpu Irá posslbll1tar 
:t gernçüo do mnior bloco de energ-Ia hldrelêtrlca do mundo, cons
truido pela colaboração brasileira-paraguaia. Com efeito as diver
gi-nelas ele ontem se apagaram e se tra.nsforma.ram no cimento 
armado c no nço que eles estão erguendo c barrando o Imenso 
caudal do Paran:i.. naquele ponto, cujo nomt•, cm Guarani. na 
lingua parng:u:tla. sig:nlflca ·•a pedra que canta". 

DP fnto, Sr. Presidente, Itnlpu é umn cançáo aos tempos mo
dernos a amizade. ao cntrcl:tçamento paraguaio c br:tslleiro. Ê 
em nome, pois, desse cntrelac:amento que hoje estamos a. proferir 
estas palavras, ncst:t tribuna. Essa barragem d:t graude e futura 
hiclrclétrlca de I tal pu Irá ln undar 1. 400 quliõmcrtos quadrados do 
território brasileiro c parag:unlo, sendo 800 em nosso território 
bmsllclro e 600 em território p:tragualo. Mas, não Irá. Inundar so
mente a nossa terra, vai apagar, também. as nossas dlverJ::"Cncias, 
vai cobrir os g:llvazes c cicatrizes que nós e eles temos de uma 
g:uerrn que nunca desejávamos ter 

Italpu C uma mcns:tgcm nova :to sentir da América do Sul 
de amanh5.. 

Sr. Presidente, nesta oportunidade da afirmação brasllelra, 
Ita.lpu é umn afirmação continental. dada a posição do Paraguai 
na sobcrnnia compartllh:tda de um rio que irá gerar 12 milhões 
c 600 mll quilowatts de energia. e tétrica. Aquela. obra é o mon U· 

menta moderno da aflrm:tção do nosso Pais c da pó.trln. para
gun.l:t, que proporclonaró. a formação, na América de amanhã, de 
um núcleo, cm torno do qual outros paises se filiarão nessa for
mldl'tvel bacia, a S.R pacla fluvial do mundo, superada apenas pela 
do Amazonas. pela do Congo, pela do Obl e pela do Misslssipi 

Sr. Presidente, :tpag:ndo.s, port:tnto, os ressentlnientos que nós 
n:io nos recordaremos mnl.s, vou apresentar b. Casa um projeto 
para n constituição de um:t Comissão Civil-Militar, a fim de revls:tr 
os textos da História bmsilelrn, n !lm de que as excrescCnclas, as 
arest:ts doloridas .seJ:tm supressas d=ts pô.g-ina.s da. nossa História, 
desde que não refUtam c não narrem episódio que marcam nossas 
lutas. E :ttê mais, Sr. Presidente, que nos nosssos museus não mais 
figurem aqueles troféus da conquista c da ocupação da terra para
~ unia, porque nós, pnrag:ualos e brnslleiros, de mãos dadas. cimen
tadas na barragem de Italpu, estamos com os olhos voltados para 
a América do amanhã.. · 

O que não for re:;ultado ela nção no campo de batalha, deve 
st•r entreg-ue n nação Irmã, n fim dr que não nos lembre uma luta 
que ambos devemos nos esforçar para esquecer. 

Há multo trorêu que n:io exprime a luta, mas a conquista da~ 
suas cidades c da sua Capitnl. Isto não honra nossos museus 
Ne.ssl' projeto, autorizaremos o Governo, depois de ft•ltos esses es
tudos, n entregar tudo aquilo dt• que nós nos apossamos c devemos 
entregar,- a nüo .serem troféus do campo dt• batalha - a fim de 
que nüo tenhamos mais, nos nossos museus, as tristes recordações 
de uma época nsstnalnda pelo sangue derramado das duas pátrias 
que, hoje, :w al'lrmam mnis t'ratl'rnas e mais lrmüs. 

As.~lm. Sr. Pn•sidt•ntt'. dcst•,iava que, no dia em qUL' .st• aecnclc.sst• 
a p!·lnwira lúmpacla dn usina dt' Itaipu, o Brasil t•ntl'eg-assc ao 
Parn~unl os trofêus menos sl~nlfleativos dl' uma gUC'JTa que nào 
quc!'t•mos nos recurdl\l' embora a rt•cm·claçüo nüo tra~-:a dl'sonrns 
a m•nhuma das partt'S, porque ambas tiveram nos campos de bn· 
talha a al'lnna~·úo ela .sua bra\ ura, a aflrmnçüo de sun consclúncla 
dt• honwns l' dt• ciclacl:i.os, n aflrma~·úo dos grandes povos que 111'1'· 
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ll:1ram por lc\r•ais qtlt' ns h'varam a luta P a g\h'l'l'a. F:stt• t' o nnssn 
clt>st•Jo para n cl!a ela inaugur:1cún c!t· 1t:lipu. o clia t•m Qllt' SP 

aCPlldl'l' :1 pnmPim lúmpacla cnm a ge-t·acúo claqul'las turbinas 
assnriaclas numa sn r.asa ciP ftll'<:a. num t'Xt'mplo clt• unlclaclt• para
r:u:li;~-brasllt>lt·a. porqtw. Pllqll:lllln t•m multils h!cln•h'trleas lntt·t·
n:lc!onais. l'lll rios d!' snbt'rania compart!lhad:l. ;ts casas dt· ron:a 
.~~· sltunm t•m racl:l pais. st•par:-tclas aq11i. l'lll ltaipu. a usina gt'l'a
clora cll' t'l!'tril'iclaclt• t; uma sn. brasllt>!ro-paraguai;l: as 20 turbinas 
.~ituam-M' na llll'SIJJa usina. 11:1 prova ela unidaclt• QUt' Pst:-~mos 
dando como t'Xt'lll 11i11 para a !'onna~·úo elo lllllndo latino-americano 
com qlh' sonnamus. 

Sr. Pn·sl<lt•ntt·. nt.lS lt•v:-tntamos no :vtCxico. num Congrl'sso La
tlno-:-tmt•rlcano. a:i n·aliz:~do. a tt•se dt• qup o clol\r.oc&fnlo \ouro 
que conl:lnclou n mnnclu atC' hojt•. ll'lll Qllt' rNirr lu~-:ar :10 llonwm 
mon•no c\O!'i tmpiro~ x~·~·"· filhos elos pretos (' dos incl\os. nós. cujo 
sangue caldt•ac\o cnm o .~nn~-:ut• t'Hl'OJWU r rom o !'i:tllJ..:\IP dt• nossos 
indios c do!'i no~.·ws prl'to:-;. hnvt•n•mos c\P formar. com o.~ outros 
paises ela gr:mclt• rumunidndP l:ltino-:-tmet·ic:-tnn dl' amanhú. 

N.1 Eumpa. no pmximo me.~. S!'. Frr.'i/dl'nlc•, n•,1lJ;.ar-sP~iio a.s 
primeira rlt>\t','CC's ao Par\;tmento Enropl'll conCI'Ptizilndo-se o gran
ciP sonho ela rormarúo elos Estados Unidos ela Europa. sonho de 
Br\and l' clt' outros f'\ll'OJH'btas. que vúo l't'tmlr. nn mesma Pstru
Lura jtu·iclica. nart":es c\ljas gemçCPs, clt' 100 anos, st• matam 11:1 
cactl•ncla dt• cacl.1 gf'l':t('flO. c que agora somam sPus L'.'iforros cn. 
km llHli'Cnclo no ~~·iu dt• sua:> f:-tmill:l~ p:ll'n fornHII' tuna comunidade 
que. e\'Olnindo dn pr:mitiva Comuniclac\(• elo FPI'l'O e do :\í,'o. possa 
formar uma cstrut11ra p:-tra Pllfi'Plltar as lll't•ssôes do mundo Ll'ste
Oesh·. rm qut.• :-;úo poJo:-; c\ominnnte:;, ~ Rl1s.•iln t' os E:;taclos Unidos 

Portanto. Sr. Pn·si<IPntl'. o c\ilicocPf:llu Jnuro. disst> eu no Par
lamento mcx\c:-tllO. numa lt'SP qut• p:Lra la lt•\'td. tPt'ó. um dia c\L> 
sn su!Jst!tuiclo llt'lo lnt!no-amt•ricano. o homem mort•no !'armado 
do snn~uP europt•u. elo sa~-:tu• inclio elos tl'oplcos t' do san!41H' prPto 
da Africa. E c!i.'il' mcltiu~; put, QIW é o nosso tt•!Titót•io. r que for
manl o nosso hnnwm anH•ricano (!{' am11nbã. na gr:1nde :1rinnaeào 
fatino-americana elo futuro. cujo pod<•t· t' cujas rl'nl!zaeõt•:-i. o 
mundo dt• hojt· st• admira nos contr:lforlPs dos Andes. com as 
construções Incas. elo Peru i> na penisula ela :\mCrica Central. com 
os monUlllL'I'ltos :>.1rdas l' :\ztrcas. elo Mt'xlco. 

Ern rstn. Sr. Presidente. a l1omenagem que ctescj:~va prestar 
ii nohl'l' !>Jilçâo pnra~uaia. no clla t•m Qllt' conwmora a 161:1.11 aniver
súrio ele sua ine\L'JW!lclóncin, quando o Presidente da República 
Feclr·r:-ttiva do Brasil. que ln foi tambCm instrutor da missão mi
litill' q\u• o Brasil Ct'clcu ao Paraguai. visitou o neto clt• um PX~ 

F.mbalxac\or elo Paraguai no Bmsil, Hlho ciP 11111 t•x-Emba\xa<lor 
rl;HJt:Plt• pais no nosso. t• e\l' prUprio. atu:-~llllPlltt> t't•prt•sentantt• elo 
Pnra1411:1i no nosso Pais. 

Silo essas. Sr. Pres!ciP11tt•, :Is consic\cracôt>s que qut•riamos tt·
et•r, no transcurso ele uma dat;l QUt• e tão cat'il ao P:ll':li-\Ual quanto 
t'- significativa p:-trn nó:-~, brnsilelros. tMulto lwm! Palm:-ts.1 

DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR. MARCOS FREI
RE NA SF.SSAO DE 1.!-5-7!! E QUE. ENTREGUE,, RF.Vl
S.-\0 DO ORADOR. SERIA PUBI.ICtlDO POSTERIOR
MENTI:. 

O sn. :'tlt\HCOS FHEIItE tMDB - PE. Pronunc\:1 o :wg:ulntt· 
cllscurso,! - St'. Prt·sldente. Srs. Sl'naclort>s: 

Ontem. o St•n:ulo Federal tevt• oportunidade dt• assistir al~uns 
:lt•polmento.s qut• no.~ Jl:II'L'CCtn da maior lmportüncia. em torno do 
h·ojl'to clt· Lei n.U 46. c!t• IU7H, dn Ciunara elos Dt•J)Utaclos. 

~aquela opol·tunicl;~clt·. foi t1·a~·aclo um hlstúr\co cl:1 tmmltação 
<lo projeto que. ('01 sua orl~l'm, smr-:lu na Càmarn elos Ot>plltntlos, 
no longínquo ano c\t• 1075 t' Cjl\l' sofn•u cleslongas pot' dt>mais ln· 
nwntúvl'ls, mas que. a)lt'SíLI' ciP tudo, o lWujeto dt• autol'ia do Depu~ 
tndo Geraldo Bti'hões obteve part•cercs ravorúvt.'ls. e núo atwnas 
pai'L'CL'res fnvonlvt'ls por t•vt•ntuals m:1lorias. mas jlt'\a unnnlmi
(J;tdt• CIP toc\as ns Comissões Tl•cnlcas c\aqul'\a t• de~>ta Casa do 
ConJ.,:re:;sc Nacional 

Flnnlnwnte. o ProJt•tn clwJ.,:n no ph~núrlo elo St>IHHio Ft•clpral 
Pomo Ptapa última. comn fn:;e finn! para I'Pct•ber :1 aprt>cíac;üo, t' a 
t'XIwctatlva em para St•r aprovaclo JW!os n•pt't':->PntantL·S do povo 
nt•t;tt• Spnado. 

Mas l'is qllt' sun~t· uma t•nwncla qtlt' lmllt'c!Jra. t•xatanwntt•, qut· 
o longo c;lm!nllO Jlt'n~orrlc\n JWla propos\r:fw rl\P~'.IIt' a !'!nal fl'l\z. r· 
sala \'\tol'lu~a. pa1·a alt'!Hin ao.o.; l't•t•lamos d:t(J\ll'lt·,~ qtH' tan1os Sl'l'· 
vir:os pn·.~t am :10 llra.~i:. t't!ll\o us J'UIH'ionarios da CaiXa Econo· 
mit:a !··~·cll'l'íll 

:-Ja clt>t'I'Sd l\r':.~ .. L l'l!li'IH!.I. 11 !St·naclor Mll\rll\ Callral cli.~st· qu(' 
1.!,1 1·r,1 pt'l'!"cr·lonl.·,' .. t (lr.L. !-lr Prt·.~ldl'll\1' ~r·: s~·nat\lil'n .. '>!'ia· 
l\\!1.1 \\1,11., ll11Hit· ,\!h l'li\l\1'1111'11\tl-1\11:: :tj\"11:1..; ('íllll k!S Pl'l'{l'('\1\'t'l.';, 
()11' Jllll\to:·;lll .1·: \i\1:'1! 1(!.1,, \11 lillq',tl dtl \"11\jHI, >1'\'.UÍ!ldtl pl'ilt'l',..;~\1 
li.L! LH.Il d.t. \I' 1':\L'I,I 'li'J:Li;, I' ('l'l!l)(llll\1',\;, fl\lt' II:L'I d '>111'1'.\1 

Esta proposl!t\ra qtll' sur~.:iu r•m 1!!75, qut• foi «'Xílllstlvanwntl• 
analbacla pd;1s C(m1isst\t•s !Penicas ela Cúmara t' elo SPnac!o, qut• 
tt~vc· os pat't'Ct'l't'S t' n.-. aprovnt:Cws unànlnw.~ daquc~las Comissiws 
inclusive elo ilustrl' St•naclnl' .larba.~ Passarinho, Lic!Pr elo Gmt•l'no. 
núo podt•, uma Vl'l. mais. t>ncontrar um óblct• clt•ssa Pspr'clt•, sob u 
prt'lt>Xto dt• CJIH' agora .. ~im, 01 t'lllt'llC!!l ílfll'l'.'il'lltilda (> pt·r!t•ccloni.'il;t. 
A l'XPtTII•ncia qw· temo~ clt•s.~Ps pt•rfeccionlsmos t• a clt· que, multas 
vezl's. silo mant•iras dt• obstruir a ma1'chn dt• rt~ivmdicat•ôcs sociais 
justa.~ t' legitimas. ' 

J:'l o SL•twdor José Llns. !lustl't> autor c!:1 1'11\Cncln. cil'fl'ndl' a 
sua lnlclaU\'n dlzt•tulo ao.'i quatro vtmtos qut• ela permite umil. opçi10 
t•nLre o l't'l41111t.' dP St>is horas ele trabalho t• o dt• oito h01·al\. :\ntt•s 
de mnls twda. C dolorosa a t'XJll'l'iencl:l qut• temos ele outra opçfto 
qm,. no passado. Joi ct·incla: aquela dt•co!TeiHt~ elo FGTS t' que, 
pmllcnmcnte, extln~ulu a estabillcladt• do trabalhaclm· no Brasil 
E talvt•z cln4uclas opcões. Pnlre :l~>p:ls. compulsorlns. entrt• o l'IH
j)rP!!,:lclor toclo-poclt•roso. detentor tio pocler económico e o ci111We
!-\aclu. num Pni:-; ele desempregados. num Pab de subemprego, num 
Pais cm que faltam aos honwns t' às nlU:\wrPs brasileiras condl
e{;es. muitas vezes. clt• vh•t•n•m t' subsistirem hont•stamentc Dn.i 
Os altos indlce.s dt• crlm\nallclaclt•. 1!: fftcil a qun!qut•r Pmpn·sa, sejn 
pública ou privada. levar srus servidores a opc;ôcs que, multas 
Vt'Zt'S. núo süo as mnls con.~Pntãnt•as com os sPU:~ prúprios. Jntt•
rcsses. t• sim com os ela t•mpt't•sa L'I11J1l't'~:lclora. 

O p1·ojeto. como 1•st:'t I'C'cl!~ldo. nüo ela llHLI'J..:t•m n qtwlquer tipo 
t\(• aJtt•l'll:ltiVa Qlll' l'llSl'jt• OlWÚO, Sl'J:t. dt• Cj\11' tipo fOI', 

Ele e multo clnro. muito t•xplic!to. poderíamos dizei' ~ ati> 
multo .-.lntCtlro. porqtll' cl!z t>Xntamentt..• que ao pessoal ela Cnixa 
Econúmlca Ft•etcral aplica-M· o disposto nos a1·tl~os 224 t' 22G do 
0l'crl'to-lci 11° 5.·152 E o Q\le diz l':-iSl' :1!'tiJ!,o 22-1. Jllll':t t· slmplt•s
nwntt•':' Diz: 

":\rt. 224. A cl\ll'a{;;'w no.rn.1:1l elo tr:-tbnlho elos empt·er-:aclos 
em Bancos t' ca.~as llancanas St'l'il clp st'ls horas contmuas 
nos dias útei.'i com PXr.t'cüo elo:. súbados. Jlerf;tZl•ndo 11111 
tntnl eh' trinta 11oras clt• trab:tlho por semana." 

Pl'onto t• acnbo\1-SL'. Sr. Pn•sldt>nte " Srs. SPnaclol'l'S 

Hoje, a dumc;ão normal dos trabalhos elo fWSsoal du Caixa 
Económicn e eh- oito horas. E pdo Jli'Ojl'to, ]JaSS:I u ser c\p st•is l1oras. 
a l'Xt•mplo elo q1w ncontt'Cl' ~~om o:; st•rvíclorcs das demais lnstituí
~õt·s financeiras deste Pais 

Porwnto o projeto nflo :1bre possibilidadt• dt• qualquer prt'Juizo 
que possam tt·r aqueh•s que passan·m clt• ülto para seis horas. 
!'·kra uma clt·t~(JI'I'i·ncia cb ;1pruvaçüo ela lei. O proJt•lo núo t•limina 
qualqUl'l' direito m·m qualqlll'l' vaut:lJ..:t•m. Passa a ser. por lurç;1 
clt• kl. um novo l't'l4lllll' clt• tr.lb;llho. t·m vez. ele alto hol':ls Sl'IS 
horas: E acabou-.·>L·. 

1!: t•stranhilvl'\ que :1 JIIStHicat\va da t•mcncla elo S(•naclol' Jose 
Un:; st"ja apn·;.;Pntacla I'Olll :1 pn·tt·xto clp que visa ria a l't'SJ!.uantar 
cl!n·itos claqtu•IPs Q\ll'. v;io mudar eh· rqümt· dt• trabalho 

O Sr. 1-:\'andro Cant'ira t ~1DB ~ AM J -- Nobrp St•nador Mar-
cos F'J't•!n•. V. Ex.u me p1•rmitP um np;u·te'.> 

o Slt :\1,\HCOS Fltl-:lllE rMDB - PE1 ·- Pois não, llustrP 
St•naclor Evandru Carrl'!r:t. 

O Sr. E\'andru Carndra tMDB - AM1 Nobre St'naclur. sO 
um !cliot:-t, c\lantt• cl:1 altPrnatlvn t'IHI'l• st'!s t' oito horas. optaria 
pm· oito hora:; de trnba!ho. 

() sn. :'111\ltCOS I•'HI~IItE I MDB - PE L Ló~lco, Excl'lência 
Nflo hú o que 0]1tnr 

() Sr. E\'illlllrn C:~rrt~irn t MDB -- AM 1 -- Es:;:~ emenda St'l'll\ 

:t inst/tui~·üo d:1 /cl!otlcL•. ,fil.~O.'i.l 

() sn. :\IAHCOS FHEIHE t MDD ~- PE 1 - Na vPrdadt·, nüo 
h!l o que optar. Seria l'ealnwntt• lrraclon:~l, mantidas todas :~s van
tagt•ns L' todo:; os dln•Jlos. eomo est:'l no projt'to Ol'hdnal. pudt•sst· 
admlt!r-st• a 11\pótPst• dP al~.tuCm dlzt'r: "QuPrn B horas (' ni'to 
fi hnt·as dt• trabalho." :\ nüo St'l' qtu•, 11 nüo S(~f quP - n·plta-se -
por tn\s c\hso. t•xlstam outros iiHt•ntns ela Din·çfw ela Catxa I·~eo
nómlea F'PdPI':tl. r•m qtwrt·r criar outros atrativos, vantagt>ns. bt·· 
llt'SSCS. ÜCI\1!'1:•.~ CJIH' !'!Zt'.'\St'IH a np~'Úll 111'\íl,'i !\ \Hl!';IS clt• trabalhO 
Tal hipn!(•st• .~t·t'la. slmp\t· . .;mt•ntt•. hmla ao lll'tlpt.Jsito dt>stt• Jll'(lJt'tn. 
qut• vl.-.a PXatanwntt• a t l'llllstunnar a JOI'nacla clt· ll horas p:l!'a 
n \Hlt'í\.'i dl' trabalho 

F. !lÚO Sl' f!\!.:!1 1JIIP t'• I'S!a\W\!'C\'1' 11111 )11'\V\](;tt[o l'lil liL\'(ll' (jn 
wsso:d da Caixa l~t·onúml('íl Fl•tlt•ral. Pt•ltl t'tll\lrano .. t'.~la SP aen
handn t'• !'()!\\ ll ]li'JV\Jt'j;IO dt• tl\\l!'tl~ Cj\11' t•Xt'i'l't'lll \!~lliliS fllllt:nr•s 1'!11 
~·n!I<Ltdt•s fin:lnt:Pir:ls c'OIIIII a Caixa. pnls t'lt•s súo prlvi\togl:tclo.'i. 
I'IHJ11allltl 11 Jli'S.'it!:tl chL C';tlxa l·~('tlllt-l\\1\t•a l'S\a pi'P\Pr!do no (llsC'\
plllLJIIll'l\111 c\1' Sl'\\S dl\'1'\111,'> 

l'tll'l.lltltl, 11 pl'l!lt•:.t 11;111 1'\.,,J ,t t·,,\.t\Ji'h•l't'l' prlvllt•!:lm \'t'lll 
t'lll\ll':tl'\11, jll'lll'\11':\ !1\\'l'l:tl' l'!llllf!'l:.ttltr:. tl1· \ud:l.> a~ IJL.'>I!l\\\l'tlt'.~ 
tiii:Ll)('l'll':t·. t\;11lll11-lltl" \j'.\I;L\:. t\it'l·i!ll.< t' \':Llll:Lj:l')\•: 



~lalu th~ 1!17!1 

o Sr, :\liltun Cabral I Arn:NA PB I Pt·rmite v r·:x.l• un: 
apartt•'.' 

O Slt. :\1,\ltCOS FlmlltE I MOB PE 1 Ouvimos o ilusl.l't• 
St•nador Milton Cabral. 

O Sr. ;\liltun Cabral tARENA PBI Nüo Plltl.•udl multo 
bPm o que V. Ex.n quis cllzcr, qu:mdo afirmava que llf'Sse projeto 
n{w tinha o QUI' se optar, t'l'a r.larn a sltuaçüo: Sl'is hora:-; t~ aca
bou-si'. 

O Slt, :\1,\H.COS FH.IUitE 1 MDB -- PEI Nüo é nem clara a 
opçüo, ela nüo existe. Sl'i'a determinação de lei. 

O Sr. ;\lill!m Calmai 1:\RENA -- PBI- D1~pois V. Ex.11 apresen
tou uma opçao no de.'il'llVOlvlmento do St.'U raclocinio. ao dizer: 
"mas se a Caixa Econõmir.a rPsolver pn•miar, ~-tratlflcar, pal,\ar 
mal,.; duas horas por dia " :\i, V. Ex.u criou uma opçiw. Então 
1'11 pP!'guntarla o :-;eg:ulntf': SP o servidor quisi'!', por nt•Cf!Ssldade 

1•lP nüo laz questilo de trabalhar 6 horas, ele qut•r trabalhar 
B horas - g:anhar mais dinheiro, quer melhorando SI'U rendl
nwnto? Por esse projeto aqui. a Caixa Económica Oca Impedida 
dt• cJar essas duas hora.~ a mais, porque a lt'i limita, proibe dar 
mais de 6 horas. Como seria possível a Caixa Económica. dentro 
clessol lei, como V. Ex.n esta defendendo. permitir remunerar mais 
duas ao servidor. se uma lei expressa, específica, pam os economia
rios. n proibiria? A e.~ ta pcnnmta eu queria que V. Ex.n me n·spon
di•Sst•. 

o Slt. :\IAitCOS FltEIItJo: 1 MDB - PE 1 - Núo 11:1 neninmw. 
contradição. Nós al'lrmamos CJUI' como foi apresentada a proposl
tur:l, não cnbt• opção de qualquer espéclt•, Se realmente se fiZPSSP 
necl•s:-;;irio o exercício de mais horas fllCm daquelas .'icls. seria a 
título de horas extraordinárias. ramo cm qualquer empresa. como 
j:'l ocorre em v:'lrlas in:-;tltulções do Pais Quando talamos em 
termos de opçúo, e. logicanwntt•, st: aceita a emenda qut• foi apn·
Si•ntada, ontem. pelo Senndor JOSé Llns. Ê ela que Inova, e ela 
que admite a hipote~w ela opção, que na conformldadt• com a ll'~i.'.;
lnçilo nt.ual niio tem m•nhuma ba.~e de ordem ló~ica, foi por Isso 
que aventamos l' expusemos o nosso r:tclocinlo bnsendo na passi
vei ;tct•itaçiio dn t•mt•nd:t du Senador José Lins. Ele mlo finca n 
sua justificatlv:t t•m pressupostos lóg-icos, a não ser- ai é quando 
fizemos n hipótese ·- qut• t•lt• e.'ilt'j:l Informado de intençõt>s outrat
da Dirt'toria, de nct•n:lr com atrativos e vanta~cns para aqtwles 
qul' rizt>ssem L'ssa opçúo, porque como estil. nprt>.sentado no projeto 
e UIJlól dt'tt•i'll1illí\ÇÚO le~al; e como .Sl' esse Senado deliberasse que. 
cm vez de X i1oras. o funcionalismo desta Casn passaria a tt'l' 
X menos Y. Pronto. Pura e simplesmente. 

O Sr. ,José Uns 1ARENA CE1 V. Ex.u me permltt• um 
apark? 

n Slt. :\UitCOS FltEIItE cMDB PEJ - Ouviremos mais 
llnlll ve:t. V. EX.11 

O Sr. Jus~ l.ins t ARENA -·· CE 1 - Acn•dito que V. Ex.11 não 
tem razüo. porque a lntervenr;üo do nobre Senador Milton Cabral 
sr rdt•rln a I'I'!Ülllc dt• trabalho dt• 6 ou 8 horas. 1!: claro que horas 
t'Xtms. nobre St•nador, a Caixa Econômlc:l poderá oferecPr, seJa 
no l'l'g:inw de seis, St'ja no dt• oito horas. 

o Slt. ;\UitCOS .. ~IU~IJU>: !MDB- PEI ·- LóJ:ICO. 

o Sr. JosC t.ins t ARENA - CEI - V. Ex.11 não esta criando 
nada de novo. E Jó~ico Qtll' opta.tlvamentt• 

O Slt, ;\UitCOS 1-'IU~II~E 1 MDB - PE I - Nós só o dissemos 
porque fomos convocados pt·lo Rt•nador Milton Cnbral. 

o Sr. Jn:-;é Lins t AREN.t\ -- CEI - como V. Ex.n mesma 
explicou, o SC'I'Vidor podl'l'ia trabalhar seis horas. g:anhando um 
certo salario ou alto. g:anhando mais .. 

O Slt, :\IAJ~COS l-'lti•:IIU~ 1 MDB - PE I - Ai é que cstó.. 

o Sr. Jus~ J,ins tARENA -CEI - V. Ex." me permite? 

O Slt. :\UI~COS FJti-:IItE t MDB - PE l - Pois não. 

o Sr. Jn:-;t'• Lins 1 ARENA -· CF.l Estou ,upcna.o.;, mostrando 
qu•• 0 raclocinio cll' V. Ex.n niw e lt•gitlmo, porque, mesmo trabo
lhanclo oito. ainda podt>ria tt~l' horas extras Era Isso que cu querln 
I'Xplicur a V. F.x.n 

O Slt, ;\1;\ltCOS FitEI UE 1 MDB - PE 1 - Ficamos com medo 
t' qut·. nl'SSt' passo 

O Sr, .lnst• t.ins t AHEN:\ 
mas o nwclu t> cohin fl\lt' llt•m 

CEt St•l CJill' V. E>:. 11 tt·m mt"do. 
todos tl·m 

O Slt. ~J,\ItcOS Flti·:Un: t ~1DB PE I O honlt'!ll públleo 
poclt• !t•r nwclo do .~ufrlnwntn do povo t' (jllt' t'SSl' sotrlml'/llu \'l'lllla 
a S!'l' nlllllt'ntaclu t•omo l'it' vt•m St'lHiu aunwntado no Pa1s. E a 
tit.uiu disso, c!t' lll'l'lllitir qut• haja mais lllll l't•~tilllt' dt• hot'ai'IO dt• 
trabalho Vamw; aeaiJar t~ll~·~:anchJ aqtu•lt• eapitu]ismu dtl st•t'llln 
XIX. t•tn que \lll\lt::as t'l'alll as hora:-. cil' dl'St~nnso, pnrq\11' st• t•xlgiam, 
nilt 1 oito, 11úu dt·z; mas qlULitll'Zt'. quinzt•, clt''l.t':iSP\.'i horas dt· tra· 
balho, IWI'Illltlndu o llllllillltl para a sohn·vivt•nt:Ja uum eurto t•,'ipa· 
t,'ll dt' \.l'lll)lll 

o Sr .. l:li!ooOil Barrt:to I MDB se I Qut•ro C I'!' I' qw· fJ SelliLdnr 
Joslo Lins 1•xpiJs ~P m:nwira textual o pensa.nwnto qut• 1:le tem a 
!'t'.'iJWito ela malerla, evtdcntt!tnent.P distorcida t• mal formada.. 
Quando a sociedadt• t:ntende de, constdPmndo as características 
de~ atlvidadt~ dt'SiHl cate~-:ol'la prof'lsslonal, limitar o horário t!m 
st~ls honts é em lunçüo do desgaste mental ~~ físico a que ela cstn 
submetida. Então. ha uma detcrmlnaçilo maior da sociedade na 
prot(.'ç:J.o d1~sst•s grupo~ especificas. Ora, nüo cabe ni nem o direito 
de opçilo, porque existe um entt!ndimento maior dt~ proteção â 
clas~e. qlH' nilo podt~ permitir fuga atravéos dt> decisão pessoal. 
Quando a !Pi prote~e o menor, Impede que haja uma decisão pes
soal do menor. ~e exercer atividadcs Insalubres ou que Impliquem 
cm dc.~g:aste proprlo. Quando exi:.;te determinação lc~al de proi
bir o trabalho notumo da mulher é para a proteçflo desse tnlba
lhador t•m dete1·mlnndas atlvldadcs, qut• f!lltende a sociedade, como 
um todo, :;erem perniciosas à sua condição de muJhe1·. Então, não 
caht•, e é punida pela lei, a vlo!i~ncla, mesmo quando acobertada. 
por ext•mpln. com o subterl'úglo que V. Ex.11 pretende Incorporar 
à lei como se coubesse uma dcclsilo pessoal do optante o ter que 
Pxtr;n·asar, em horas de trabalho, a procura de complcmenta.r o 
:~alárin qut•, esse sim. e Injusto e deve procurar soluções dt~ mant!i· 
rns mais raclon:ds. De modo que & Jnju:;ta, n.ntl-soclal c desagrega
dora a sun emenda. porquP quebra, Inclusive, dt.'nl ro de uma 
mesma eatf'~-:orla proflsslonnl. a solldarlf'dndt• qw· di'Vt• .~e r esttmu
lad.1 t• n:lo desagregada, como a proposta que V. Ex." defende 

O Slt. ;\IAUCOS F'ltEIItE I MDB - PE I - V. Ex. 11 tem toda. 
a rnzfto, St•nador Jn.ison Barrdo, f' vem exntamcntc ao encontro 
do argumL"nto QUP consta do tclc~rama que ontem foi Ilda aqui 
pela Senador Itamar Franco, quando os rconomiario.~ mostram, 
cxatn.mente, n. justeza da cqulparaçf10 ao.~ demais servidores das 
instituições financeiras. Dizem eles: "porqur estamos também su
_jl'ltos aos mPsmos cles~astc.~ físicos. psíquicos r srJclals." 

Portanto. Isto é uma burla; permitir que haja mais de um 
rc~-:Jnw di' trabalho numa instituição QUP provoca desga.sh~ l'!slco 
" psiqulco no:-; seu.o.; ,o.;crvldores. Dizemos mais. achamo." que a 
emenda do St•nador José Llns teria até a sua razão dr ser, embora 
merecesse st•r n•pudlada com a maior imfase. ma.~ na redaçüo 
original. que clt• cht·~-:ou a a.'islnnr. embora não tenha c11egado a 
ser lida pf'la mes:l, porque ali t•lc dizia: 

"Os empn·gn.dos das Caixas Económicas com jornada nor
mal de 8 horas diárias dP trabalho poderão opt;lr pela 
siluaçilo prtovista nos arts. 224 c 226 da CLT, subordinados, 
nesta hlpotese, a uma redução salarial corrPspondcntc :ls 
horas subtraídas da respectiva jornada narmal do di;.t de 
trabalho." 

:\qui. tinha até justl!lcatlva a apresrntação desta emenda. 
embora absurdn. porque ai ele deduzia duas horas c t'.~tava. redu
zindo vencimentos, estnva tirando vnntngcns. Então, tinha uma 
justlflcntlvn, absurcla t>mbora_. Mas L"sta, dt• admitir a opção sem 
reduzir nào tem a minlma justificativa loJ,.:tcn e a redução não 
seria po.~.~ivel. porque seria. Inclusive. incon.'itltuclonal: não C 
pOSiiivel haver recluçilo ele vencimentos. 

Então, o que nos parect' C que a segunda redução dada pelo 
Senador José Llns, que foi a ol'icialmcntí' lida pela Mesa, perdeu 
a sun rnzüo de ser. Esta emenda se tornou inteirari1cntc Inócua, 
vazia. dc::;piclenda, não tem sentido 

o Sr. José Lins I ARENA -CEI - V. EX.11 me pí'rmltc, nobre 
Senador? 

O SR. :\IJ\I~COS FREIRE 1 MDB - PE ~ - ela nilo tem 
sentido c dcvt• ser desprezada porque acabou o seu í'stclo. 

o Sr.J•edro Simon tMDB -· RS1 -V. Ex. 11 me pcrmltt.\? 

O Sll ~lr\IICOS Fltt:IJU; IMDB - PEr - Com a palavra o 
ilustre Senador Pedro Simon, pela ordem. 

o Sr. J•ectro Simon 1 MOB - RS~ - Acho qt_lc a cxpo.sição de 
V. Ex,!~ e clara c devemos ser objt'tlvo.s nesta matcrta. Ou se aprova 
o projeto, nn sun forma oriAinal c, por conscg:uintt•, st~ reduz a. 
jornada n seis 110ras, ou, na verdade, com a emenda elo Scnndor 
Jose Uns, o que vai acontecer? 1!: que todos os tmbalhadorcs da 
Caixa vüo trabalhar oito homs, porqUL' duvido que haja um que 
núo vú fazer a opçüo dt• oito hora.'i Quem terú condições dt' 
diminuir o seu sah\i'Jo em X•,; '.1 Se for olto ho1·as. todos Oii tra
bnlhadnrl's da Caixa irüo t1·nbnlh:u oito i10ras, todos vüo optar por 
oito hor:as t' ;a ~ltuaçüo vai ficar Igual h CJlll' C atualmt'lltt', Nüo 
lu\ nt·nhmna mocllflea~·úo. I!: umn tmwnda elo obvio, a qut• qut'l' o 
St.'llllclor .Jo.o.;ú Uns. 

(} Slt :\L\HCOS FHI~II~E 1 MDB -· pg 1 -- V. Ex.n l.t~m toda 
m:t.ün. A núu st'l' 11111' l'o~sl' uma PSil'Pita t'alxa c!u quaclm elo 
Jlt'S.~nal ela CaiXa qlll', vamos <li:t.t'l, \l'nlla outra.'> t·uncll~·tjt•s de 
sobt· 1 ·vi\'l'llt~la. Pntlt· tlCOI'i'l'l·. 10: 111. poclt•rla d!Spt•nsar l'.'i,'iil talla. dt~ 
\•antagt•m. Mas, o pru.tc·ltl nüo l• para t'SSt'S. VIsa ;1 sltUal~fHJ J.:\el'íll 
cl:tqt\t'it's Sl•r\'lclul't'~'-. Pnrtanto, uma Vt'i'. qw· ni1o i• pos.<lvt•l u t'.~que
ma do St•na([ur .lltSt' Llns, qth• t' dt• Uar np~·llll t'llll\ l't•duç:-tll, dt'Sa
part•t't· a Pl'l.IJH'la .lll.'ill!'it'a1lv;l da op~·úo 
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() Sr .. Jahmn Barreto 1 MDB -- SC 1 --· V. Ex.u p!.'l'mitc um 
aparte? 

O Slt, :\lMtCOS Fltt:nu: I MDB - PE I - OuvlrcnlO:\ o aparte 
do nobre Senador Evanclro Carreira t~. lo~o cm sc~-tuidn. o de V. Ex.n 

O Sr. t:,•aJulro Carreira 1 MDB -- AM I - Nobre Senador Marcos 
Freire, a 1·azüo do artigo que regula úma jornada de st•ls hOI'a:\ 
por dln para bancúrioii, ou todos aqueles qtw tt·aba\hnm cm Insti
tuições financeiras se fundamenta. por excelência. num fluxo de 
trabalho que acontece nesses lu~are.s. que não pode se1· intl:rrom
pldo. Por Isso que o nrllgo, na sua justificativa -- o artl~o:o que 
re~ula a matéria - foi anallsado, mlnuclo:>amcnte, c che~ou a 
esta conclusão: seis hora:) de trabalho a bancários não é prlvi
Jêgio. Nem a todos que trabalham cm inst.itulçôes financeiras. Não 
ê privilégio. 11: cm decorrCncla do ritmo dcs~astnntc. Por quC? 
Porque nlng:uém pode embromar. Numa casa bancãria .. como a 
Caixa Económica. ou qualquer banco, st• embromar para tudo 
c o X caixa g:rita. Entào, é por i~so que o funcionário que exc,·cc 
aUvldadcs na Caixa Económica estt\ sendo escravizado t' explorado. 
Além de ~anhar pouco, a~ora ainda qUt~rem lhe roubar mais duas 
horas. Exaurido. este funcionário nflo tct·á condlçõc:i. Ê preciso 
que se atente para i.';so: o ritmo, o flu)(o de trabalho, numa casu. 
financeira, niio permite embromação. Ê por Isso que se clüu :1pena.s 
seis horas de jomada. de trabalho. Ai está a expllcaç:lo. Nüo L· 
PO:i::iÍVcl aumentar paru oito, pois con.stitulrâ l'cglm~· t'·"cravocr:l ta, 
o retorno ao si:culo XIX. Não se admite mais isto, é uma Incon
gruência absoluta. 

O SR. :\IARCOS FJU~Utt: !MDB - PE1 - E, dentro cl('ssa 
ordem de raciocínio, nós sabemos das dlfíct'is .situações do assala
riado brasllrlro. Então, se se for pór esse ncJ:;óclo de 11' para as 
o{to horas quem quer. pt>rmlta-me também dez l10I'US, doze horas. 
com acréscimo de remuneração. O t'ato é que <•ssa g:~nte. QUt.· aí 
está com a maior dificuldade de vida, será levada a fazer e:-~sa..o.; 
opções, opções que seriam trágicas para o Governo do Sra.sil. 

O Sr. llumbcrto Lucena tMDB - PBt - Pernllte V. EX. 11 

um aparte? 

O Slt. l11tf:SJDENTI-: 1 Alexandre Costa 1 - Nobre Senador 
Marcos Freire, aviso a V. Ex.11 que mi.o deve permitir mais apartes. 
porque o tempo de V. Ex.n esta esgotado. E exi.stem oractorr~ do 
Partido de V, Ex.n inscritos para discutir a mesma matéria. 

O Sr. llumberto Lucena t MDB - PB 1 - Nobre Senador 
Marcos Freire, desejo lembrar a V. EX.11 que o nobre Lider da 
Maioria, Senador Jarbns Passarinho, ao discursar ontem, naqtwla 
tribuna, tal claro ao afirmar que a emenda apresentada pelo nobre 
Senador José Llns tinha um sentido meramente protclntórlo, de 
ganhar tempo para se conseJ;uir uma outra fórmula para a solução 
do assunto. Portanto, acho que nós não deveríamos perder tempo 
com o exame dessa emenda. O t'undamental para nós - como bem 
disse V. Ex." - é nos fixarmos no projeto. O projeto é que real
mente Interessa a todos nós. tem o nosso apoio e vem no encontro 
das rclvtndlcaçõcs dos economtó.rios brasileiros. 

O Sll. MARCOS FRt:Iltt: I MDB - PE 1 - A~radeccmos a 
V. Ex.11 Ontem, quando o Senador Age no r Maria aparteou um 
colcp;n nosso, que estnvn na tribuna, discutindo este assunto, disse 
que a emenda do Senador José Llns visava, no final das contas, 
prot.cger os Interesses da Caixa Econàmlca. Senti que alguns lnte
~rnnte.s deste Senado nfio ~ostaram da aflrmntlvn do Senado!' 
Ageno1· Maria, E, no entnnto, Ironia das coisas, no desenl'olar dos 
debates, rol o própl·io Líder do Governo, no caso o Vtce-Lidet' 
Murilo Badnró, que, textualmente, confessou, disse ele que essa 
emenda visava atender os Interesses do. Caixa, parn viabilizar o 
projeto. 

Aí tem uma cxpUcnção: núo permitir que ele passe como estó., 
para atender aos Interesses da Caixa. All:l.s, n nróprla justifica
tiva da emenda - justlç;t se faça - não nep;n esse rato. A justl
ticnttvn da emenda diz: 

"A presente emenda tem por fim o atendimento dos obje .. 
ttvw; prã.tlcos dn Pl'opostçti.o sem, contudo, prt.'judlcar a 
estrutura adminlstrntlva das Cntxn.s Econômlcas, etc." 

Portanto, na verdade a opçüo C nossn e núo deve ser deles, é 
saber se deve dnr a eles a equlpurac;ão de tratamento cm :elac;ão 
nos demais sci'VIdores das lnsllt\lições flnancclrns, ou se nus que
remos negacear, se nós queremos evitar que haja decrCsclmos nos 
lucros dessas lnstltulc;õcs rtnuncetrns, pura, cntüo, prejudicar aquf~· 
lcs que nll trabalham. Invocou V. Ex'.11 , nqul. o depoimento do nobre 
Senador Jnt'bas Pussarln\10, ontem, nn tribuna. Estnmo.s lembrados 
de que S. Ex.11 disse que falava nu rcsponsnbllidadc da llderanc;n 
que, ainda, lhe cabe. 

Nus ate abrlrmmos um parenteses p.trn pPr~untar o porqué 
de!'i~c "ainda" Estamos no pressuposto de que nno llw falta ll 
confinnc;a d.t sua Bancada I' 11t'm dnqtlt'lt• que nincla, na sPmuna 
pnssacla, o real'lrmavn nn Liderança elo Governo. S1~1·ú CJllt' S. EX.11 

1:nm 1•s.·w "ainda" Lldt•r do Oov1:1'11o t'Slu qut'rt•ndo anunciar, fl\lf'm 

sabt' ltnpllr.lt<tmentl', a Sl'llt~"nça cl!- nwrt1· CJIII' palra .o;ollrt· o st·ll 
pttl'lldo. do pa1·tlclo do qual 1dt• t! Lider~ 

PPd\clnx dt• apal't(•s slmultfln,~tl.~. 

O Slt, l'ltt:sn>ES'l'l~ IAkxnndn· Costa. Fazendo ,'\oar tl eampal
nha.l -- A Mesa nüo pnclt·rá mais pt•rmitlr apartt•s. O tl'mpo elo 
orado!' t•.stn es~-:otndo e a Mcsn JWcie a colaboraçún dos Srs. Sl'
nadol't~s. 

O Slt. !\I1\UCOS FitE ln E t MOB -- PE 1 Mas, S, EX.11 , n Lide r 
do Govt•rno, Insiste cm dl;wr que nunca tinha visto, até tmtüo, 
nenhuma manlfe.staç:i.o nos~n t•m favo!' do!'i Interesses dos econo
mlúrlo.s. Isso jó. fol dt:sft'\lu c de.'itelto antPs des.sa aflt'n1attva d1• 
S. Ex. 11 .Já mostramos aqui o nos!io combate constantt• t•m favor 
da classe a~salarlac!n. em ~eral. P nwsmo enl n•lacüo ao caso t•plsó
dlco e especifico elos t•conominrio.s. J"ol o MDB que se contrapôs. 
sucessivas vezes, aos adiamentos que foram propostos e impostos 
pela :\RENA. Jwlo partido govt~rnlsta. 

O fato novo, Sr. Prt!sldt•nte. Srs. St•nadorcs, núo é no:-; tt·rmo.~ 
aclcrido a t•stn causa. pm·qttt• pfa . .st•ndn causa do trabalhador t' elo 
assalarlaclo selllpi'L• foi do MDB. O fato novn e n ARENA tPr~sl' 
apartado dessa c,l.u:;a, que na.o.;ceu n;~ Cámara do;> DPP\l1rL.t\os 
atmvé-s ele um Deputado da .'\RENA, dt' um vnloro!'io 0l'putado 
de :\la~oa:-; que tPm dls.st•ntido. repPt\cla.s vt•zes. da orientação ~-:o
vernanwntal: de t('r a AREN:\, nesta casa . .se apartado dn ARENA 
dn outra Casa que aprovou por tmanlmlc!ade I'.StP projPto. Este 
e o fato novo. e por l.o;to quP ainda c!'it;lmos nqui debatl.'nclo a 
matéria. S. Ex.11 • o LidPI' elo GOVl'l'llO, disse o óbvio quando anrmou 
que. st'm o voto da ARENA, este projeta niio pn..s.sal'ú. Não JUsSaJ·à 
c:-~tc e nt•m projeto alg:um, isto é evidente. porque eles detém a 
maioria nesta Casa -·-· Deus .'iabt• como. ma:-~ rormalmentt~ a dett•m 

IA gnJrria se mani!'Psta.l 
O SI'-: J•JU~SUlt:N'fE 1 t\Je:owndn• Co.sta. Fazt·ndo soar u cam

pnlnha.l ~ Advirto. pela se).\Uncla \'ez. as galerias que não podem 
s~ manl!'estar. Ê Justo o rt.•p,ozljo Jll'la presença ~~· uma cnu!ia que 
o nobre orador esta dl'fendt•nclo. mas !t•rc o R(•gtmcnta ln tema c. 
ferindo o Reg:iml·nto. :1 Pre.sidCncla é obrigada a apllc;\-lo. 

O Slt, :\1.\H.COS FUEJitt: t MDB - PE.I --· Portanto, o que 
nós laml'lltamos é rxatam(·nte Isto. que umn proposição deste con
teúdo. e com pste .'iit:nlflcado pstejn derwndl·ndo não do nosso 
voto, mas do voto da maioria l'Vt•ntual do Senado Fl~deral. Sim. 
maioria eventunl, porque St' as eleições tlvt·sscm sido realizadas, 
t.•m 1078, dentro do Jli'OCe!'iSO tradicional de t•scolha dlreta dos 
Srs. Scnudorc!i, evldentcmenll• que a situaçiio seria outrn e este 
projeto jã estaria aprovado. 

O Sr. JosC Lins t ARENA- CE1 --- Permite V. Ex." um apa1·te'.1 

O SH, J•Rt:SIOESTt: 1 Alt!xnndrc Costa 1 - Não são pl•rmitidos 
apartes, n Mesa jâ o disse. O tempo do orador e:~tri. esJ:;otado e o 
próximo orador l'ierá o SL·nador Henrique Santlllo. 

() Sll. ~1;\IICOS ·FJIEII!t: 1 MDB - PE 1 - A nossa imparclal\-
dnde é tão gr;J.ndc, nobl'e SenadO!' José Uns, que sollclt:J.rin.mas il 
Mesa pura abl'ir uma única exceçüo em favor do Ilustre t•epre:·it-'n
tante do Ceara. 

O Slt, t•RESIDf:STf: 1 Alexandre Costa 1 - LamcntaveJmentl'. 
a. Mesa não pode abrir mim I! atender a V. Ex.n 

() Slt. ~1,\IICOS FIIEmt: 1MDB - PEI - De !arma que. o 
que nós lamentamos é exatamente Isto, é que nüo apenas este 
projeto esteJn dependendo dos votos da Maioria nesta Casa, mas 
lamentamos que multa e multa coisa poderia ser fel~a e alternei~. 
Inclusive a políticn cconómtca-l'lnancelrn, neste Pais, qur sn.cn
!lca a classe tra.bn.lhadm·a r qm• precisava tomar outros rumos 
1!: que o modelo politleo que sufoca as Jlberdadcs bra.sllrll'a:) ai pstó. 
cxatamentc por Isto. porque a Mnior\a - a t•xcmplo do que ocorreu 
hoje com as eleições diretns, examlníl.dns pelo cong::rt·s.so Nacional 
- mesmo Sl' contmp::mdo aos pontos progranu\ttcos do .seu Par
lido, enclossa tudo qut• o Governo quer ele bom ou d~ t•rr~ldo, 
mesmo quando cont mrla os lntl'l'esse!i do pu v o. 

Portanto, u que nos quel'inmns fazt·r. nú:-; do MDB, ó íiPl!lar. 
umu vez mais, p[tm qw~ o Senadot· Jo.o;é Llns nüo Jli'Ocra.'illm. com 
a sua emenda. mesmo qut• essa nãn tt·nl1a sido a sua Jntt!nçüo. 

O sn. I'Ht:SJilEN'fE 1 Ah•xnndrt• Costa. Fazt·ndo .soar a cam
painha. 1 - Peço ao nobre orador que conclua o seu dlscur:m. 

O Slt. !\11\llCOS l'ltl-:lltE tMDB -- pgl - Jú tt•I'Í!lmus conclui
do se V. Ex.u nüo tivesse eortnclo ao melo a peroraçú'll. Dt• forma 
que o que nós dL•sl'ji\lllO.S, nesta tard~. C que t'Stl' Senado, {!UI' ê a 
Casa lt'~islat!va mais alta do Pni1i, tf•nhn un1 momento de atenç:i.o 
pa!'U uma cau~a qut~ é ju:;t!l.. Na vt•rdadt:, substanclalmPnte, o qut• 
se prett•ndt• é tüo-som::ntt· dur nos st•rv!durrs da Calx;1 f•:ronõmlca 
Federnl o llll!~rtw tratamento qut• j{l vüm tt•ndo os funclonúi'IJ.'i ela." 
fll'mals lnstltuh;ô1•~ flnanc:l•irus clt•stt• Pai1i. Nüo é pn!iSiVI'l, Sr. Pn.·~ 
sldt:llll', Isto dt•saen•d!ta a )JI'I.l)ll'in atlvldndP \eJi\slaUva. ()III' 11m 
projeto qtlt' eumet.~ou a tramitar Pm I!J7rl, fnl aprovado em tm!as 
as Collll!'is(ws T1'enlt:as da Cúmara elos Dt•Jllltactos t' do fit'IHtcln 
F1•clt-1'al. nprnvaclo JWla outra C:t.~a do CnnJll'l•ssn Nnelnnal, filiando 
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cllt!~Hl no flna.l d1• st•u caminho 1• quando dev1~rlam sair esses 
jovPns -·- mo~as t' mpa:ll'S quP aqui l':itfw - felizes porqur final
mente tNlam conquistado a vitória, surja. de l'l'J}('I1tc, uma nova. 
t•nwnda Q\11' vai ler <]ue voltar parn as Comh;sõt•s. Assim. se o 
projeto for aprovado pelo Senndo. vai ter que rt'l.ornar a outra 
Casa. Nüo. Sr. Prrsldt'llll', e dt•rnnls. E nós, como representantes 
do povo. procurnmos ext.crn:u· <'.'isn nnf.ÜisUa, pam não dizer essa 
descspcrançn. 

Em o que tinhamo!i a dlzr-r. S1·. Pr('sid<•nte. t Muito bem~ 
Palm<1s.1 

DISCURSO PUONUNC/,\DO PELO SR, AWYS/0 CHA
VES NA SESS,!O DE 1.~-.1-1~ E QUE. ENTREGUE A REVI
SAO DO OR,IDOU. SER/,1 PUBLIC•IDO POSTERIOR
MENTE, 

O SR .\I.OYSJO CIJ,\VES 'ARENA 
Sr. Prc·sldente, lnlo pela Lldt•mn<:a. 

PA Para dl.scutlr.l -

Hfl 1\lll documento íl[JI'e:;cnludo. nt'SI.a .sc.~são, j;l do COnheci-
1111'1110 elo Sl'nado. lWlo qual o llu~-;tl'l' Lid1·r d:~ Minoria. SL•nador 
Pnulo Brossarrl. de:ilstc da lll'gúnc1:~ reqm·ridn para :1 tramitação 
deste pro,ieto. 

FC· lo S Ex 11 , depo1s do l'lltl'ncllm~.:nto cum a Llderanca da 
Malorl<l. quando 11rou claro c dl'ftnltJvanH•ntt• c:,tabell•cldo qur 
ch•ntro do prnzo c!l- trinta cllas, :tmbos os Partidos :;e compro
nll't\am a dar ~iolução Hnnl a f'Sta m:lléria. 

Este entendimento n!astn c Plimina. cJp pronto. nle~-tação ct(' 
quP a Maioria prrtenclc procrastin:u ou impedir a rap\da trn.ml· 
tn.çfw dC'ste PI'OJí'tO. E. aqui. Sl' <l.trlbul. infc\lznwnte. deturp.ando 
as palav1·as pronunciada:-;, ontem, relo llu.-;trí' Lidcr da M:uorla. 
Senador Jo1rba.s Pussarlnho. dt! qur. S. Ex.n havia declarado. d(' 
maneira cnfitUca, que o propósito da ARENA. <10 ndmltlr a crncn
dn do Srnador Josê Llns, era d~.: procrnstinar o u.ndamento do 
proccsso. S. Ex.n não dis.~r.. nesst• sentido. A procnlstinação, to
mada como uma mcdldn. para Impedir ou criar em?nraços no an
damento do processo. não foi ObJcto dt• co~ltaçno da ARENA. 
c•m qualquer momento. como se porlera verificar pelo pronuncia. 
mc11to do 1'111\nente Lide r da. M~\JOI'Ia. O que S. EX.11 disse, nesta 
Cnsu.. l'ol que estn.va.. através da emenda. l:lnt:anc\o para a. rrcnt(•, 
durante mais al~um tempo, a decisáo d<·s.s<' pro.icto. de modo que 
pudt·s~c ser encontrada uma soluc:üo capaz de satlsfazl'r os ln-:
tt'l't•s:-;t'S da Cnlxn Econômlca c de :-ieus dlgnoti :wrvldores. Isso e 
multo diferente do :-;entldo pejorativo da palavra "protclaç5o". 
Nào foi esta, portanto. a coiocn.ç:'to qu(• ft•z o eminente Lider .ela 
Maioria, nem vejo por qm•, hOJe, no :-iegunclo dia c~11 que .se dls· 
cut(' t•ste projeto. no t.•nc:lmlnhanwnto dl's:.;a 1.nateria. se tt·azcr 
aqui iL baila rxpn•s.~õcs de S. EX. 11 sobre n sun Lldl'ran<:a. para cs
pPcular. dC' n.lflncirn p~lo nwno.s lnaelt•quacla, a. l'P:iJWlto c\a posição 
cll' hwontl'Stavt'l prl'sll~-:lu que tem u no!Jt'P L1der no st.'lo da su:~ 
Bancac(a e c~omo Lidt•r do GDVl't'nO, 111.'.-;ta Ca~n. 

O Sr . .'II:Jrt·u~ F1·cin~ 1 MDB PE 1 Pt·rnlilt'·nw V. Ex.11 um 
apartr'.) 

O SH. ,\LO\'SIO CII:\\'1-:S 1:\REN:\ P:\ 1 Pois não 

()Sr . .'llarl'US Frei ri' I MDB PE I - \' !<~:0:. 11 , ,-;nm dúvida. eHrl 
:c-t• I'Pfl·r1nclo a p:tl'!l' elo nwu pronuncianH·ntll. t'lll Qll'-' assinalt'i 
11 ltso J'l'ito pt·lo Lidt·r elo Gov.~rnt~ d1· qut· fnlnva "nlnda" como 
Lidt•r d;L Banenela. Ea apcua .... abrl: Hm r:tr••ttll'~l.~ n:-t senr clt' con
~ieltT:H:iw.'i qLit· tnia. para inc\aj:!ar por qtll' o ··ameia"? Pm- fJI\t' 
,, t:;.o dt•SSI' .\d\'t•rb!o'.1 SPra qut· t•r:l pon:u <k tn!nnnacan qut• l'h• 
tinhn. ü;l pn~sÍVt'l .~l'll!t'IH'a de llii.JI'k qw· ta :'1' lavrou nu {jlll' Jl.l 
s1· tPI'D b\'l'acto t'lll1tra o P:HI!flo c\1· S. E~:. 11 '1 1~ uma tnclagarfw a 
:nals clt' to<!a'l :-ts t~unsicl!'l'íiC'Õt'S. portnnto. nilO \'t•to pm· CJU(• V. EX.11 

pnssa .'it' ~~·nt ir ofendjcto numa tnc!~f:aeún qi!P ro.t !ri! ln ela t~o
lot:al':io lt'lla ili'ID Ltclt'r. Nln~uem tai;t: \'t•nllo talar na quall-
d;l{!t- cll' "ainda" Lltkr E dl' Calb.LI' , ..... t:-otnil!'za' 

O SH, AI.O\'SIO CH.\\'ES 1:\Rl!::-o:.-\ P:\ 1 N:'w t· .... tuu lllt' 
~eiHindo olt•nellcl!J. St'll:tdor. PSI0\1 l'l·!'l!ir .• mdu. I' t•ntra uma re
tllil'a.c~ao I', ao llll''olllCJ lt·mpct, um t•:.:d:LI'l't'llllt'lllo 

O S1· . .'llafl'us Fn~irt• 1MDU PE1 Ht'lll"ient::\o ele que'.1 Dt• 
qtH' t'lt' n{lO t• "almla", t'h' l· "apl'nns" 

O Slt. ,\1.0\'SW CIIA\'ES lt\RENt\ P1\1 a pal:JI't';L 
nw sinto tollmlo <!t• V. Ex n \'í\1 mua clifl'l'l'lll.'a m11lto ~randP. Núo 

11C'Ill alr.nn~ac!o JlPlas palavrns cll' v_ Ex n 

O Sr . .'llnrt'u!'l Jlrcit't• 1 MlJB 
minha~. Juram elo .'it'\1 Lidt•l 

PEI th palavra~ nau l'ornm 

() SH. ;\1.(1\'SIO CII.\\'I•:S !1\RE~:\ P:\1 A]Wilil.'i l'sluu 
rt•!tlkilllelo ult:uns c·onrt•itus l'tnillclo.'>. t•st·l;ll't'C't•ntlo a posl<'iLo elo 
nnbrt• St•nadur .Jarlms r1 a.~·;artnho. I'OilHI L!Cit·r ela M:llorla: 1', ,'o[l· 

lln•t\Hiu. (':llílllf'.atHin :tSpi•Ciu.'i cl1• .'il'll c\l!·t':lr .... o. u\ltl'lll. nu St•nadu 

o Sr. ·"an·us l'l't~irt• 1 MDU JlE 1 

t'lt· núo t'l'iL. Eu núo 1lnila <IUIOI'Ic!adt• 
qulrl por qut• 11 ··,LindíL" .St't !s'>t) 

l·:u núo clL'>lit', Ex.u. q\H' 
par;1 1aú•-lo Apl'!las 111-

O Sll. ,\1.0\'SIO CII.WES 'ARENA -- PA' 
r lulu? 

O Sr. :\l;areus Freire 1 MDB 
fiz. V. Ex.U pode e~tranhnr elo 
vtirblc e não 0111 r a colsn. 

PE 1 Estou afirmando o QUI' 
seu Líder tC'I' empre~ado um acl-

O Slt. ALO\'SW CIIAVES I ARENA -· PA 1 -- Não quero In-
terromper o sPu apartl' r. por ls~o. estou lhe perguntando. V. Ex.H 
i:i. concluiu'? 

O Sr. :\1nrcos Freire 1 MDB 

O SR. ,\I.OYSJO CIIA\'t:S 
apartt.• de V. Ex.n 

PE 1 - Já o conclui. 

1 ARENA - PA 1 - ARradec;o o 

Mas. prosseguindo. Sr. Presidente. já flcou aqui demonstrado. 
a sacli'Cind(', que este lH'OJeto não ê proprlrdadr. nem da ARENA. 
nem do MDB. Pnrn ele tCm cobborndo ambo~ os Pal'tldos, ~~m 
Jll'imelro lu~a1·. o nobrl' auto1· des~a Iniciativa. o ex~Deputado 
Geraldo Bulhões. c. em st•gundo ilH~ar. os llu~tres Jntc~rantf•,-; du 
C:imarn Federnl que, na época. ílJli'Ovaram·nD t' nqul. nesta C~L..,a. 
tambóm os Ilustres Senadores da ARENA c do MDB QUP d~>rnm 
ao mel'imo n sun integral aprova<;:io. a coml'çar pelo parecer. p~i· 
ml'lro que foi do Senndor da ARENA. Ruy Santo;;, na Cornts.~au 
dr Lt·~l.slação Social. cuJOs .snlldo.s fundamento.; foram. cm gran· 
dt• parte. inr.orporndcs :~o parec<'r subsequentt• do nobn· Senador 
Franco Montoro. na Coml.s:iüo de Finanças. 

VeJo, nesse parecer do nobre Senndor RU)' Snntos. Que S. Ex.U 
faz ret'l'I'Cncln a Súmula do Supremo Tri!Junnl Fedrrnl. Cita ju· 
rlsprudi>ncia Jteratl\'n do Tribunal Superior do Trnbnlho c essa 
mesma matéria foi transfNlcla. com oportunidade. e dt:> maneira 
cmTeta. para o parecer do eminente Srnador Frnnco Montara. 
também favorável no proJeto. 

Nc.sta Lcgislatum. realmente. por dua.~ vezes. e:;te J)rojeto foi 
retirado do. Ordem do Dia. a requerimento drt Llder~nc;n. ela. Mn.lo
rta. mas é preciso que se di11,a que não por imposição do Governo. 
nõ.o por uma dc~ermlnação do Poder Executivo. mas para atender 
apelos rcitrrados. constantes, permanentes. que estavam sendo 
feitos não só ao nobre Lídl'l' da MaloJ'ia comCJ a llustn•.'i Senado
res do MDB. Jnclu.slvt' ao eminl'nte s~na.dor Mauro Bttnevide.s 

Fui te:itemunha ontem. JUnto com várlo.'l repre!icntomtt.•s da 
imprensa. das dl'clarar;õt•s Iormais !citas por n.lguns lideres da 
classe dos economlilrios a J'í.'iipclto da Iniciativa a que mr refiro. 
tomndn .iunto ao Lider Jnrbas Pas..•mrlnho. O Presidentr da. F(•
flt·rnçilo Nacional de Caixas Económicas - PENACE. acompanhn
do por outros lidere~. procurou o Gnbinett· do Senndor Jarbn.~ 
Pnssarinho e lhe pediu que rt·tira,-;.~t· o PI'DJeto da Ordem do Dln. 
para qm pudc:>sl'rn rncontrar uma fórmuln capaz de atender üs 
prL'tensõt•:i ~crais de todn a cat(·~orla. composta dt:· mais de 21 mil 
empn:gado.~. e n~tú apena.~ dos 500 ou 1 000 qut.· tém lotado, ontem (' 
ho.Je. a.~ gaieri:l.~ elo St•nado Federa!. Mais alncln. o nobre 'Líder 
da M:1i~1·ia foi procumdo JWIO licll'r ~a clas:il' em Brnsilla. o Prc· 
sictent1• ela Assoclaçào <!os Economwrlos. para que ns~lm :w,l . ..,sc 
Tambem é pn'cl:-;o qul' st• ressaltt• qut• a pn•ocupaç~w elo Pre.slclcntt· 
d.1 cbs.~t· ele t•conomiílrios, Pm Bra.-;iJia. semprr" foi po Sl'ntlcio d1 
cleft·nder os lntf'l't'"St•s dt•ssn cnte~oria profissional. para trazrr ac, 
Oovl'rno. atra\'É's elC' su;L Llclel'ólnça, uma .~oluqflD Qlll' a eles pan·· 
c~·ssem aCII•Quael:-t t' r.omnatJvcl com seu.-; inlí.'l't'SM't'l 

Portanto. \'l•Jam bem V. Ex.a~. coma st• coloca est1• problema. S1 
IHl Sl'~S~Lo clt• março. quando rigurou prla primeira vez na Orcltm 
elo Ola o praJt'lO. P h rdirad:~ .st· após o MDB. a AREN.; núo lançou 
contra o MDD a cla-;st• elos econonuftrlos. A!Jsolutamentl'. Poc\L'r
:-1'-la diZl'l': lll<!S V. Ex.;.,. e.-;tüo M' opondo n um pl·dicto. a um p\eltu 
da pl'oprla C'la•.s1•. Jll'l'.ltldlcanclo-n. Nüo fizemos 1sto. :\tndn ela :;~. 
~o:tmda. vez, qunnclo J1ouve u lH'dic\o de retlrncia cl:l Orc!t•m do Db. 
antt>~ o mt.•,;mo ph~lto havi:l .~idu formul:~.clo. !Win. mant'ira como J:'L 
ante,.;, me ITII'I'l. nu nobr1.· Lidt•r cl:t M;~Jorl:t. 

Portanto. dizl'l' Qlll' a rl'tirada da propost<;•lo dn Ordem clu Dla. 
nas ctua:-~ oportuniclaC.es obt•dt·Ct'U n uma impo;;içüo do Govt~l·no. 
nào (• (:orrl'lo. 

O Sr. :\l;u·c11s Frcirt• 1 MDB ·- PE1 -V. Ex.•• nw JWl'lnitl' nm 
apill'tt'? 

n Slt .1\LO\'SIU CIL\\'ES !t\RE~A 
(!ill'l'i o nparh• cum milito pl'í\Zl'l', 

P:\1 - Logu a. se~-:uir 

DiZt't' que a ARENA t•stava Cl'dl·ndo a pn,-;sáo cln Dlrl'~'lHI ela 
Caixa EeonUmlca. nl10 (o ct•rto. Em nmbns as oportunJdaclt•-; a 
ARF.Nt\ :Ltendt•\i. ntravc.~ ela sufl Llcll'rança, a :LJlt'lns clarc!i. lur
mais. rt•Jlus Jlt'\o~ JiCit•l't'S l'l'J1rt':O.t'lllat\vos da t•JaSSt' dOS t'CUil0111lt\-
nn.'i. 

Out•o V F.x.u t•nm multo pl'll?.t'l' 

O Sr. :\Iart•os Frt•irt• cMOB PE1 V. Ex. 11 , lll'.'ita oportunl-
llacll', clt'Silll'lltl' nüo a Oposl~·úo. ma:-. o Sl'llae\or Moacyr Dalll~. 
l]llt' cllSSt' t'XJUPS:o.!ll1l1'1lll' q111' o Jll'tJjt'\o núo havia sltlo l'Xilllllnatln 
t' vut:LClo naqut'la.'i UJhlt'\llllldadv.'i, porqtlt". núo !Hitl\t'r:\ .'il!Ltl \'t'l'lk 
dt• quem elt• tlll't•ltll 

,, 
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1%·1 •rc•rça-feir:L 22 DIAitiO no CONGIU:SSO ~ACIONt\L \Seçúu III :\taio de 1!17!1 

O Slt. i\1,0\'SIO Clli\Vi';S cARENA - PAI O nobre Sena-
dor Moar.yr Dalla SL' reportou n uma cXJ)O,'ilçâo, que S. Ex. 11 dl•no
mlnou de correta. 

O Sr. ~breus Frc~ire 1MDB PE1 - Da Caixa A Caixa que 
~~ Governo. Multo obrigado pelo c:-;clarccimcnto, nobre Senador 

o Sr. Mo:lcyr Dalla lARENA - ES.l - Functon:'l.rtos da Caixa. 
O Slt. 1lLOl'SIO Cllt\VES I ARENA- PAI - cxat.1 c cor

reta do Senador Mauro Bcnevlctcs. sobre rato ocorrido no ano pas
sado, quando toram adotadas essas provtdCnclas junto ao Presi
dente da Caixa Econômlca, que, por sinal, se não estou equivocado. 
- porquanto me reporto n uma Informação, jã. que não Unha n. 
honrn de pcrtcncct· no Scnnda. naquela época., compareceu a 
csla. casa, a uma de suas Comissões, a tim de prestar esclareci~ 
mentos c ser argüido a respeito de problemas gerais dn Caixa 
Económica e, cm particular, da situação dos seus servidores. 

Sr. Presidente, há outro aspecto que desejo referir: passiveis 
lncorreções ou Impropriedades de termos na emenda apresentada 
pelo nobre Senndar José Llns. Ora, não estamos aqui ainda a dls~ 
cutir essa emenda. Ela deve Ir à. Comissão. No entanto, ainda que 
a. emenda não represente a redação perfeita, a redução cnpaz de 
adequar o projeta aos Interesses da cn.tcgorla dos cconam\árlos 
e aos interesses da Caixa Econõmlca, é evidente que essa alteração 
poderá ser feita no selo da Comissão competente, neste Plcnãrio e 
em redaçiio rtnal, como aliás o Senador Henrique Santlllo reco
nheceu, cm aparte ao Senador Marcos Frelre, e apelou pam qut.• 
assim todos nós procurássemos fazer. 

Sr. Presidente, tambêm com relação ao regime de trabalho 
dos servidores da Caixa Econõmlca, é óbvio que a emenda do Se
nador José Lins pretende estabelecer apenas regime de trabalho 
dlterenciada sem entrar no mérito, convem ressaltar alguma:i 
pecullar!dades desse problema, de ordem técnica c juridtca. 

Sabemos que regime diferenciado de trabalho é a regra geraL 
quer em relação aos servidores sob a tutela da Legislação Trnba~ 
Lhlstn, quer em relação aos servidores da Administração Pública 

No regime da Legislação Trabalhista. temos várias cntcl,{arias 
proflsslona.is com regime especial de trabalho. Basta compulsar 
agora.. por exemplo, o Anteprojeto da Consolidação das Leis do 
Trabalha, apresentado já ao exame c ao debate nacional~ para 
veriflcar que, depois de mais de 900 artigos da ConsoHdaçao, hn. 
ainda mais de 300 artigos, tncluidos nn parte suplementar, dlsci
dlsclpllnando o trabalho de certas e determinadas catC!,!,orlas pro
f!ss!ona.1.s. 

No próprio Serviço Público, temos servidores sob o regime 
estatutá.r!o e servidores sob o regime da CLT. No campo do Magis
tério, já. tivemos vó.rlos regimes de trabalho - tivemos o regime 
de 6, de 12 c de 24 horas. No momento, cm relação ao Magistério 
Superior, temos regime de 20 horas de trabalho, regime de 40 
horas de trabalho, e em alguns casos o tempo tnteft'rnl, com a 
dedicação exctusiva. 

Portanto, regimes diferenciados ctc trn.ba.lho eXistem tanto 
na ó.ren da Administração dtrcta como no setor privado. 

A regra que n. emenda do nobre Senador José Llns pretendr 
estabelecer. ê a. de detin1r. pela opção dos regimes de trabalho. 
11m de 6 c o outro de 12 horas - mesmo porque, se se estabelecesse 
apenas um regime únlco de 6 horas, a prorrogação do trabalho 
estaria limitada no número matar de horas, durante o ano; limi
tada, por~anto, nn. possibilidade de melhor contemplar os pobres 
empregados que desejassem, espontaneamente, mediante acordo, 
prestar serviço de nn turezn extrnordin:lrln a Caixa Económica. Ao 
passo que os dais regimes diferenciados, de seis e alto horas, há 
de permitir que o serviço extrnordlnfirto possa ser prestado, tanto 
num ca.so coma no outro. de acordo sempre com a vontade do 
empregado, pois canrorme estntui n Consolldnçõ.o das Leis do Trn~ 
ba.lho, a prorrogação da jornada de trabalho só pode ser !cita 
mediante ajuste com o empregado ou com o seu sindicato. ou nos 
termos de convenção coletlva de trabu.Jho. 

O Sr. JaJson Barreto tMDB SC1 - E mesmo assim dentro do 
limite, se me permite V. EX." 

O SR. ALOYSJO CIIAVES I ARENA- PAI - Exntamentc. 

O Sr. Jaison Uarreto f MDB - SC 1 - Então, parcce·me QUl' 
está prevalecendo, vou repetir, a concepção monetarista deste Go
verno. Quando se prevê seis horas de trnbnlho pu.rn e:~sn cntcgorla 
pro!issionnl, é porque, por expcrlêncln, Inclusive da Orgnniznçilo 
Internacional do Trnbniho hó. certas ntlvidades, por desp;Mtnntcs 
que são em termos de mente c tisico, que exigem realmente, no 
máximo, seis horn/i de trabalho. Entào, quando V. Ex.'l aduz um 

problema de ordem salarial, pnrtf• dP um prPssuposto Pn'acto a 
prott·çüo dPssa cntf'~-:orlu, que exlgp sei~ hnrt1s ~~. nn mó.xlmn, oito, 
com horas extraorcllnrirlas. Agol'a, a test• qUP V. Ex." está dt~fen~ 
dcndo e dt• Qlll' PiLSSil n M'r dr~ OPÇÜO do t~mpr~~ado, :l. ,lornnda dt• 
ott.o hora.s c, se entl~ndPr, de drz, de doze, de quator?.e ou de dCZl'S
se:-:sels, o que. dec\dldnmenlt•, e nnt.l-soetol. Purece-me rJUe estt• 
é o entendimento quanto no mérito da emenda QUl', além disso, 
aprc~cntn um aspecto outro negativo, Que C francamente condená
vel, que é a de cortar a solidariedade social que deve prevalecer 
dentro de uma mesma categoria profissional. 

O SR. ALOYSIO Cllt\Vt:S I ARENA -PAI - O nobre Senador 
Jatson Barreto estó. equivocado, cm parte. A protcr;iio nüo esta 
apenas na jornada de seis horas de trabalho, que de fato está 
estabelecida para várias categorias profissionais. F.slã, também, 
na pnusa ou no Intervalo pa.ra repouso c para aUmentação qur n 
lei estabelece em razão .. 

o Sr. Jalson Barreto I MDB - se I - Esta lmpliclto, todas as 
vantagens c:~tflo lmplicltas no regime de oito horas. Isso é natu
ral. 

O SR. ALOYSIO CHAVES <ARENA - PA< - do durução 
da jornada de trabalho, se a jornada. & de seis horas, é obrigató
rio o lntervnlo de quinze minutos. dentro dessa jornada. 

lei. 
O Sr. !\la.rcos Freire 1 MDB - PE 1 - Is.so está prt!VIsto na 

O SR. ALOYSIO CHAVF.S tARENA- PA1 -Se ela excede de 
se1s horas, ela tem que ser dividida cm dois turnos, com intervalo 
maior, que :~crá, no mínimo de uma hom, nara o cmpreA"ado dedt~ 
cn1· à a.Jimcntnção ou repouso. Mas Isto é uma questflo técnica 
QUe não vem a pelo neste debate 

O Sr. Jaison Uarreto fl\1DB- SC• - Está no cerne da cm•~n~ 
dn que, quanto ao mérito, e condenàvel. 

O Sf(. AJ~Ol'SIO Cfi,U'ES I ARENA -- PA 1 - Mas, o que e 
importante é que a OIT, Organização Internacional do Trabalho, 
assegura, como a nossa lt•g:lslação. a proteç:1o ao trabalhador con~ 
trn jornadas exaustivas que, hoje, pertencem à História do Direito 
Social, ~raças a Deus, inclusive no Bras1J, estabelecendo Umitc 
ri~1da no que tan)!;c h prorrogação de trabalho. 

Primeiro, o t!•abalho só poderó. ser prorrogada, mediante acor
do com o empregado; segundo, não poderti ,.:;r r por mats de duas 
horas de trabalho; terceiro; só em caso.s excepcionais, cm face 
de. motivo de força maior ou para evitar dano Irreparável, é que 
a JOrnada de trabalho pode ter uma prorrogação diferente, mas. 
assim mesmo, espor:'t.d!cn, excepcional e mediante comunlcaçii.o 
Imediato a autoridade competente do Ministério do Trabalho. 

O SR. PRI':Sto•:NTE !Alexandre Costa Fa2:endo soar a ca.m
panhia 1 .- Nobre Senador, o tempo de V. Ex.n estâ esgotado t~ 
a!nda ha outros oradores incritos. 

O SR. o\LOYSIO CIIAVES IARENA - PA< -· Vou concluir. 
Sr. Presidente. 

Portanto, Quando a t=mcnda faculta ou pretende facultar 
tsses dois regimes diferenciadas de trabalho, ela não está Inovando 
nnda, n~m nn ilrca da administração dlrcta nem n~ nrcn da ad
nllnlstração indlreta. 

O Sr. !\tarcos Freire - r MDB - PE 1 - Permite-me V. Ex.1~ um 
aparte? 

O Slt. ,\LOYSIO Cllt\VES I ARENA- PA< - Nilo posso mais 
dar npartcs. pois, lnfcllzml'ntc, a Presidência Jil advertiu que o 
meu tempo estfl. esgotado, senão o !nrla prazerosa.mentc. 

Assim, a emenda trntou de estnbcleccr ox dois regimes para 
que~ com base nesses rcJ;:Imc:; defcrenclados, se pos.•;u facultar n 
opçao e dar o trat:unento correto com relação U prorrogação ou 
niio da jornada de trabalho, na ntlvidadc normal dos economtó.
rJo.~. 

Sr. Presidente, a exigUidade de tempo não me permite ilhar
dar outros aspectos desses problemas, mns quero, sobretudo, ao 
concluir, ressaltar, primeiro, n pO!-iição de nbsolutn c rigorosa 
cocrCncla da Lldernnç11, quer quando retirou dn Ordem do DJ'n 
este projt•to, quer quando assumiu o nobre Líder da Maioria o 
comproml!!so de, no prazo de 30 dias, encontrar uma solução defl~ 
ntt/Vil. para es.o;c projeto de lcJ. E ai todos nós vothremas essa 
matéria de maneira n .consultar os Interesses dn cntegorlu. profls· 
slonal, da Calxn Economlcn c, sol:m::tudo, ns razões superiores dl• 
nossa consclüncla. 

Era o qut• tinha u dizer, Sr. Prt.'sldente. 1 Multo bem!) 

EM 



• Luir Viana (ARENA- BA) 

1 t .. VJce·Pre•ldente 

Nilo Coelho (ARENA - PE) 

Olnort• Mariz (ARENA- RN) 

1 '·Secretário 

Alexandre Co1to (ARENA- MA) 

2•·5•cretárlo 

Gabriel Herme1 (ARENA- PA) 

COMISSOES 

Diretor: Jolf Sooru de Oli .... iro Filho 
Locoh AreJCo 11- Terreo 
Telofonelr 223·624-'e"22S·B!i05- Romail193e257 

A) SERVIÇO DE COMISSOES PERMANENTES 

Chofer Claudio Corio1 Rodrigue1 Co1to 
locolr AneJCo 11- Terreo 
Telefoner 22!1·8!10.5- Ramoi1 301 e 313 

COMISSÃO DE AGRICULTURA - (CA) 
(7 membr01) 

COMPOSIÇÃO 

Pre11'denter Evel01io Vieira 
Vic .. Prelidenter leiTe Chaves 

Titularei 

1. Pouo1 P6r1o 
2. Ben•ditoConela1 
3. Pedro Pedroulon 
4. Jo11!1lin1 

1, Evol,hlo Y1eiro 
2. Loite Chav11 
3. Ja10 Richa 

Suplenfel 
ARENA 

1, Jutah~ MogolhOes 
2. Alfonw Comargo 
3. JoOo Calmon 

MDB 
1. Agenor Mario 
2, Amoral PeiJCoto 

Aui1tenler Sonio Andrade PeiJCoto- Romol307 
RouniOe" QuortOI•feirol, tu 10r00 horo1 

"*'!I '"PY'UJC"bMT D"' 

I>IÃRIO UO CONGRESSO l'i;\CIONAI,(~çUoliJ 

MESA 

louri~ol Bopti1to (ARENA- SE) 

Ga1tOo Milller (ARENA- MT) 

Suplente• de S•cr•tárlo• 

Jorg1 Kalume (ARENA- AC) 
Benedito Can1l01 (ARENA- MT) 

João Bo1co (ARENA - AM) 
Pauo1 Por1o (ARENA- SE) 

Titulor11 Suplenfea 
ARENA 

1. Mendes Canele 1 , Raimundo Parente 
2. Jota lin1 2. Alber1a Silvo 
3, Ja60 BolCO 3. Almir Pinto 
4. VicenTe Vuolo 

MDB 
I. EYondro Carreiro 1. Moreo1 Freire 
2. Agenor Mario 2. Humberto Lucena 
3. Mouro Benevide1 

Aui11onTo1 Corlo1 Guilherme Font~ca- Ramal67ó 
Reunióe11 Terço1·feiro1, cu 10100 hora1 
tacal1 Sola "Clovis Bevilacquo" - Ane~ta 11 - Ramal 623 

COMISSÀO DE CONSTITUIÇI.O E JUSTIÇA- (CCJ) 
( 1 S membro•) 

COMPOSIÇÃO 

Pre1identer Henrique de Lo Rocque 
1 •·Vice·Pr••idenfll Aloysio Cho'llll 
2•·Vic .. Prelidenter Hugo Roma1 

Titularei 

1. Henrique de lo Rocque 
2. Helvldio Nun11 
3. Jaur Sorne~ 
4, Aloytia Chovei 
S. Aderbol Juremo 
6. Murilo Bodoro 
7. Moac~r Dollo 
B. Amoral furlon 
9, Raimundo ParenTe 

Suplenln 
ARENA 

1. Lenoir Vergo' 
2. Joóo Ba~ea 
3. Almir Pinta 
4. Milton Cabral 
5. Bernardino Viana 
6. Arnon de Mello 

tocai! Solo "Ru~ Borbo1a"- Ane~to 11- Ramoil621 e 716 MDB 

COMISSÃO DE ASSUNTOS REGIONAIS- (CAR) 
(7 membro1) 

COMPOSIÇÁO 

Pre1idenle: Mende1 Canele 
Vlce·Pr111dente1 Agenor Mario 

I. HugoAomo1 \. Cunho Limo 

2. leite Chovei 2. Toncredo No,.l 

~. Lozara Barbazo 3. Dirceu Cordato .. Nol1on Carneiro 
S. Paulo Bralwrd 
6. franco Montara 

Ani1tenter Maria Heleno Buena BrPndóa- Ra!T'Iol 30.5 
ReuniOetr Ouortol·leirol, 01 IOrOO hora• 
local r Solo "CióYIIIUYilocquo"- Anuo 11- Ramal 6'13 

Terça-Feira 21 1965 

LIDIIANÇA DA AIINA I DA MAIOIIA 

Líder 
Jorba1 Pouorinho 

Vlce-Líd•r•• 
Aio~1io Chovn 

Jo1• Lin1 
Aderbol Jurema 
Lomonto Júnior 
Mooc~r,Dollo 

Muriio Bodoro 
Saldanha Oeni 

LIDIIANÇA DO MDI I DA MINOIIA 

Lide r 
Po11lo BrOIU~rd 

Vlce-Lid•r•• 
Henrique Sontillo 
Humberto Lucena 

Morco1 Freire 
Mouro llenevide1 
Ore1t11 Cuercio 

Pedro Simon 
Roberto SoTurnino 

COMISSÀO DO DISTRITO FEDERAL- (COF) 
( 11 membro•) 

COMPOSIÇÀO 

Pre1idente1 Je1ur Freire 
Vice·Pretidente: torara Borbozo 

Titularei Suplenlel 
ARENA 

1. Jene Freire 1. Jote Cuiomord 
2. João 8o1co 2. Tono Outro 
~. Pono1 Pórto ~. Bendita Canelai 
4, Saldanha Derti 4. Mooc~r Dollo 
5. AHon1o Camorgo 
6. Murilo Bodaro 
7. Benedito Ferreiro 

MDB 
1. Itamar Franco 1. H1nrique Sontillo 
2. la raro Borbozo 2. Roberto Soturnino 
~. Adalberto S.na ~. Gilvon Rocha 
4. Mauro Benevide1 

Auillonto: Ronoido Pacheco de Oliveira- Ramal J06 
Reunióel: Q~into1•feira1, 01 1 Q,OO horo1 
local r Solo "Ru~ Borb01o"- Ane•O ll-llomoil62le 716 

COMISSÀO OE ECONOMIA- (CE) 
(li membrol) 

COMPOSIÇI.O 

Pre1idenle: Itamar Franca 
Vice•Pre~idenTe: Roberto Salurnino 

Titularei SuplenT11 
ARENA 

I. Arnon do Mollo 1 H1IY1d•o Nunn 
2. Bernardino Viana 2 Alberto Silvo 
~. Jote lint ~. Benedito Ferr~•ra 
4, J•u• Freire Vicente V..,olo 
S. Milton Cabral 
6. S.n•dito Canelo\ 

luiz Cavalcante 
MDB 

Rabtrto Saturnino Jo\e R1cho 
ITamar Franco Or~1111 Overcro 
Marca1 F11iro Toi'!CtldO Nn11 

4 Pedra Simon 

I -



P!"iBIM"'fl/ 

1966 Tttçll·felra ll 

Ani•tent•• Oanltl Relt dt Sou1a- Ao~J~al675 

ReuniOfl• Qucmas·ftlrat, àt10•30 horcn 
locol, Saio "R'uy Barbo•a"- An1110 11- Ramal• 621e 716 

COMISS~O DE EOUCAÇ~O E CULTURA- (CEC) 
(9 mtmbrot) 

COMPOSIÇÃO 

Prelldant•• Je6o Colmon 
Vlc .. PNI!denta, J\ltahy MagolhOn 

ntulortl 

1. Jooô Calmon 
2, Tono Outra 
3, Ju1Ghy Mogolh<lot 
•· Aioyllo Cho,.. 
5. Adtrbal Jur~~ma 
6. .mos....,. 

I. Adolbtno Sono 
2. Evtlá~ Vieira 
3. Franco Montoro 

Supltntel 
ARENA 

1. JoMUnt 
2. Arnon eH Mtllo 
3. Jol'fl Kolume 
4. PRro Plldroulon 

MOI 
1. Marcot F~,. 
2. Gll,.n Rocha 

Atlitfln"' 54nio Andrade Peixoto -lllamo\307 
Rtunl&tlc Qulntol-felrat, lltlO,OO horas 
Local, Sala "CJ6Yitllvllócqua"- Antao 11- Romol623 

COMISS.I.O OE FINANÇAS- (CF) 
(17 mombm) 

COMPOSIÇ~O 

Pmldtnll• Cunho Uma 
Vlc.-Pmldenll• Toncrtdo NIY'II 

ntu!ONI 

1. Raimundo Parente 
2. Jolê Gulomard 
3. Arnon O. Mtllo 
4. Lomanto J~nlor 
5. AHon10 Comorgo 
6. VIcente Vuolo 
7, Alberto $Ivo 
8. Amoral Furlan 
9, JorgtiColumt 

10. Jutahy Mao'alhDts 
11. /Mndtl Conalt 

1. Cunho Uma 
2. Tancrtda fiM~ 
3. Roberto Scrturnlno 
-'· Amoral Ptlaato 
!li. Pedro Simon 
6. Mouro ltn.vldtl 

Suplentes 
ARENA 

1. Saldanha O.rzi 
2. Htnriqut dt Lo Rocqut 
3. Jtut Frtlrt 
"· JoM Sarnty 
.5. Milton Cabral 
6. 

MOI 
1. Paulo lrouord 
2. Marco• Frtlrt 
3. Ló1aro larbo1o 
4, Jo" Rlcho 

Anl•ttnft• AntOnio CÕrlo1 dt Nogueira - Ramo167!1i 
Rtun16ft• Qulnto•·ftlroa, 01 9.30 horas 
Local. Sola 1'Ciôvl•lnilócquo" -Anexo 11- Roma1623 

COMISS~O OE LEOISLAÇ~O SOCIAL -(CLS) 
{9 mtmbro•) 

COMPOSIÇ~O 

Prt~ldtntt• HtMdio Nun11 
Vlct·Prt~ldente, Ltnolr Vorgot 

Titular" 

1. Ltnolr Vorgo1 
2. Helvldlo Nuno• 
3. JIIM Frtlrt 

"· Moacyr Dolla 
.5, Henrique de Lo Rocque 
6, AloY•Io C:hove1 

Suplent11 
ARENA 

1. Jutohy Mogolh411 
2. Raimundo Parentt 
3. JoOo Colmon 
"· bontdlto Canelas 

M • 

DIÃRIO DO CONGRESSO ~ACIO~AL(Scçi\n III 

1, Franco Montara 
2. Humbtrto Luctna 
3. Jolson 8orrtto 

MOa 
I. Ntlton Cornoiro 
2. Marco• Frtlrt 

Allltttnft• Oonltl Rel1 dt Sou10 - Romol67.5 
RtunlOt•• Qulnto1-ftlrat, G1 11.00 horo1 
Local, Sala "Clóvis Btvllócqua"- An•xo 11 - Romol623 

COMISS~O DE MINAS E ENERGIA- (CME) 
(7 mtmbro•) 

COMPOSIÇ~O 

Prtlldtntt• Arnon de Mtllo 
Vic•Prtsldtntt• Albtrto SIIYO 

Titulare• 

1. Lul1 Cavolcallft 
2. MUton Cabral 
3. Alborto 511 .. 
"· Amon dt Mtlla 

1. Dlrctu Cordo10 
2. Itamar Franco 
3. Henrlq1.11 Santllla 

Svplentu 
ARENA 

1. Affon10 (amargo 
2. Joao Colmon 
3. Jutohy Mogolh6t1 

MOI 
I. GIMonRocho 
2. •abtrto Satumlno 

Anllttntt• Ronoldo Pacheco de Olhelro- h1M1306 
Rtunl611• Quartat-ftii'Ctl, bt 11•00 hofot 
Local. An.xo "8" -Sala ao lodo doGob. do Sr, ~r 
Jo6o laiCo- Rama14a.. 

COMISS~O OE REDAÇ~O- (CR) 
(5 -broo) 

COMPOSIÇAO 

Pmidtntlt1 Diutu Cardoso 
Vic:e-P~. Adolbtrto Stno 

Tltulor11 

1. Tono Outra 
2. Saldanha Dtrzl 
3, Mtnd11 Conalt 

1. Direi\! CordatO 
2. Adolbtno Sono 

Suplonltl 
AllNA 

1. Jobo Colmon 
2. Murllo lodorO 
3. JoM Sorney 

MOI 
1. Hugo •cimo• 

Aulsttnlt• Maria 'Thett1a Mogalh6ts Moha- Romo\1 :W 
Reunl0t11 Qulnta .. f.lral,ln 12100 horas 
Local1 Sala "Ció~llltvliQcquo"- AnilO 11- Romal623 

COMISS~O DE RELAÇOES EXTERIORES -(CAE) 
(IS membro•) 

COMPOSIÇ~O 

Preaid•nt•• Tono Outro 
1•·VIc•·Prtlldenttr Saldanha O.nl 
2•·VIc .. Prtlldtn,.r Lomanto JUnlor 

Tltulortl 

1. To~10 Outra 
2. S.rnardlno VIana 
3. Saldanha Derli 
"· Lomonto JUnlor 
!li. Mtnd11 Conalt 
6. Adtrbal Jurtmo 
7. Almir Pinto 
a. LenQ\r Vargal 
9, Jo•• Sarnty 

Supl•ntll 
ARENA 

1. Aloyalo Cho'fll 
2. Ptdro Ptdrouion 
3. Htnrlque de Lo RO(qu• 
4, Jo•• OuiQmord 
!i. Lul1 C:ovalcant• .. 

1. Paulo Brouord 
2. Ntl1on Corntlro 
3. Itamar franco 
~. Jolf Rlcho 
5. Amoral Pthcoto 
6. Toncrtdo.Nt'ltl 

MOa 
1. Marco• Frtlrt 
2. Mauro Btntvldtl 
3. ltltt Cha'ttl 

Aulsttntt• AntOnlQ Corlo1 dt Nogueira- Ramol67.5 
Reun\6111 Q\lartal·felrat, 01 11.00 horo1 
Local. Sala "Ruy lorbota"- Anexo 11- Ramais 621 e 716 

COMISSÃO OE SA~OE - (CS) 
(7 mtmbrot) 

COMPOSIÇ~O 

Pmldtnttr Gllvon Rocha 
Vlc•Presldtnft• Htnrlqut Sontllla 

Tituli:ull 

1, Lo manto JUnior 
2. Almlr Pinto 
3. Alborto Sll,. 
~. Joot Gulomard 

I. Glloorlllodla 
2. Hortrique 5onHIIo 
3. Jalton larrtto 

Suplente• 
ARENA 

1. Saldanha Otrzl 
2. Jaru- Kalumt 
3. lentólto Contias 

MDI 
1. JoN.Icho 
2. Adalbtrto Stno 

Auiatenflr Carlo1 Ouilhtrrnt FonMCa - Romal676 
Reunl0111 Quintoi·ltiras, às 10.30 horas 
Local, Solo "Ru.,.lkuboso"- Anexo 11- Romoil621 1 716 

COMISSÃO DE SEGURANÇA NACIONAL- (CSN) 
(7 membro•) 

COMPOSIÇÃO 

Prtlidtnte• Jorge IColumt 
Vlce·PrttldtnttJ Mouro lentvidll 

Titlllore• 

1. Jorge kolumt 
2. Lul1 Cavalcante 
3. Murilo Badoró 
"· Btnedlto Fttrtlro 

1. Mouro Btnevid11 
2. Agenor Mario 
3. Hugo Ramal 

Suplente~ 

ARENA 
1. Raimundo Portnte 
2. Amoral Furlon 
3, Jo" Guiomord 

MOI 
1, Cunho Limo 
2. Jai&an Borrtlo 

Ã .. lattnteL Carlos Guilherme FonMca- Romo\676 
Reun\6111 Q\lortol·ltirol, tu 9,30 horas 
Locol1 Solo "Ruy Borbo1a"- Aneao 11 -Ramais 621 t 716 

COMISS~O DE SERVIÇO PúaLICO CIVIL- (CSPC) 
(7 m•mbro•) 

COMPOSIÇÀO 

Presidtntt1 E~andro C:orrtira 
Ylet·Prttldentll Humberto l~eno 

1. Ralmvndo Pore~!• 
2. Henriqut dt lo Rocqv• 
3. Bernardino Viana 
4, Alberto Sil~o 

Suplenttl 
ARENA 

1. Aflo"'o Comorgo 
2. Pedro Ptdronion 
3. Adtrbol Juremo 



a.aa., .... auw•rnllc~:r:raasmaallllll ................ r•= .... ~•·•· 
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I. tvandro Carreira 

2. Humberto Lucena 
J. l01010 Barb010 

MDB 
1. Or .. •t" Qy•ma 
2. f~el01io Vieira 

Auillonle: SOnia Andrade Pai•ato- Ramol307 
Reuni0D$c Quinloi•loiral, Ol9c30 hora\ 

Lacaio Sala "Ruy Borbo•o"- Anll!O 11- Ramoit621 e 716 

COMIS5ÀO DE TRANSPORTES, COMUNICAÇOES 
E OBRAS PÚBLICAS- (CT) 

(7 m~mbrot) 

COMPOSIÇÀO 

Presidente; S..nedito Ferreira 

Vice·Pre1idenl111 Vicente Vuolo 

1-r-: ç HO:' .. -..S ';.'E!{ 
' 

;, .. ' ·' 

m.:r w.ru:::-.st. 
n.l.'7l.lis-G21 

lO:OO 
o 

Titulare\ 

I. Benedito Fem1iro 
2. Vicont11 Vuolo 
3. Pedr:~ f'odrouron 
A. Alfon1o (amargo 

1. hoodro Corrl'lito 
1. Lowro Barbosa 

3. OrcrtiDI Cu6rcro 

Suplen!Ot 

AREN.A. 

I. Panal POrto 
2, lomonto Junior 
3. Albono Silva 

MDB 

l. loilct Chovei 
2 A~ttnor Maria 

AUÍ!tllnte, Ronoldo Pacheco di' OliYeiro --Remoi J06 
Reunioe\: TerçOI·Ieiro,, 01lO.OOhoros 
local: Sola "Ruy Borbo1o"- Anuo 11- Ramois 621 • 716 

Sl:::.!l\.' JÇO DE cc::!SSCI:S pL.:R:·:.t~~:r:;:':'ES 

r sr-r "" ...... i I I'Q s I QUI~"' I ' ~, ... ::;:. ::; ... ,; 
I' ' R,\ ' .t. 

'I c. r. í!ON,\l..DO 
716 

09: lO ~ CLÚ'JIS OJ;'J! Lf1CQUt~ GUILHER:IE c.s.P.c. . 
R.:lmJ.l r fi2J 

~!0&\S our~RT,\ s A L ,, s ASSISTENTE C.E.C 

09: lO c.s.N. RUY ll1\RBOS1\ CUILilER!1E 1 o: 00 
i'l..lmais-C2l c 716 

c.o.F. 

c.c.J. 
CLOVIS Bf.VIL~COUA MARli\ 

R.:unnl - 623 HELI::Nf, 
lO:lO c.s. 

lO: 00 

C.l\. RUY Dl\RDOSi, SÕNII\ 
Ramil.is-621 " 7H ll: 00 C.L.S. 

RUY B!dlDOSl, Dl1.NIEL lO: lO c.E. 
nam.-tis-621 c 716 

1::!:00 C.R. 

c.n.E. RUY BARDOS/\ ANTONIO 
Rornois·62l c 716 CARLOS 

ll: 00 

C.M.E. ANI::XO "B" RONALDO 
Ramal r 484 

I 

B) SERVIÇO DE COMISSOES MISTAS, ESPECIAIS 
E DE INOUERITO 

Comiube1 T emporarco1 

Chefec Ruth do 5oLIZO Ca1tro 

Localc Anuo 11 - T erreo 
TelelontH 22.5·950.5- Ramal :303 
1) Comiuoe1 Tempororiu1 para Proielta do Congrem:. No 

cionol 
2) Com1110e~ Tomporariol poro Aprot•Ot;Oo do Veto~ 

31 Comiuóel E1pocioi' e delnquemo, • 
4) Comiuoo Misto do Proieto de Lei Orçomentaria (ort, 90 

do Regimento Comum). 

Ani1tente1 de Comiuo"' 11oroldo Peroriro ~trnand111 - Ro· 

mal 674, Allotu d11 OJi,eiro --Ramo! 07o4; Cleide Morio B F 

Cruz - Ramal .599; Mouro Lopes de 5-o -Ramal 310. lllolo 

L•i•o• ferro Co1to - Ramal 31A. 

'"' ' T ' 5 " " " .. . /'·-· l;:- .;.. .. -·-----· 
' cr.S.'r3 !,H'\'! :...í:: ::.:.-.. ;.:;:::;:v i 

n..:u:~oll - 62l c,\H:..cs I 
RUY D.\RVQS,\ S·J:-;!,\ 
n.l.'7loli!>-G2~ c 7' -.t 

CLCVIS DEV ILÁCQVI• 

I so~a.\ 
11a:n.:1l - 623 

RUY BhRDOSt\ Ro~;~[)O 

Ram<J.is-621 o 7l6 

RUY Dl\RBOSi\ GUIL!tER:Ú:: 
Ram<lis-621 o 716 

I 
CLÜVIS DCVI~CQU,\ D~N:EL 

Ramal - 62l 

CLOVIS BEVIL~CQUA HAR!l, 
Ramal r 62l THEREZA 
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ANO XXXIV - N'l 054 QUARTA-FEIRA, 23 DE MAIO DE 1979 BRASlLJA - DF 

CONGRESSO NACIONAL 
Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, nos tennos do art. 55, § 19, da Constituição, e eu, Luiz 

Viana, Presidente do Senado Federal, promulgo o seguinte 

DECRETO LEGISLATIVO N9 20, DE 1979 

Aprova o texto do Decreto-lei n9 I. 658, de 24 de janeiro de 1979, que "extingue o estímulo riSCai 
de que trata o art. 19 do Decreto-lei n9 491, de 5 de março de 1969". 

Artigo único. É aprovado o texto do Decreto-lei n9 1. 658, de 24 de janeiro de 1979, que "extingue o 
estímulo fiscal de que trata o artigo 19 do Decreto-lei nV 491, de 5 de março de 1969". 

Senado Federal, 22 de maio de 1979. - Senador Luiz Viana, Presidente. 

SENADO FEDERAL 
SUMARIO -------------., 

I -ATA DA 73.• SESSAO, EM ZZ DE MAIO DE 1979 

1.1 - ABERTURA 

l. 2 - EXPEDIENTE 
l, Z .I - Mensa~m do Senhor Pr .. idenle da RepúbUca 

Submetendo à deliberação do Senado o seguinte projeto 
de lei: 

- Projeto de Lei do Senado n.• 136/79-DF, que fixa o efe
Uvo do Corpo de Bombeiros do Distrito Federal e dil. outras 
providências, 

l.Z.2- Parecer 

Rejerc11tc à seguinte matéria: 

- Oticio S-n.0 13/78 ln.0 39~P/MC/7B, na. orlgemJ, do Sr. 
Presidente do Supremo Tribunal Federal, encaminhando ao 
Senado Federal, cópias das notas taquigril.tlcas e do ncórdiio 
proferido pelo Supremo Tribunal Federal nos autos do Recurso 
Extrnordlnt\rlo n.• 83.952, do Estado do Rio Grande do Sul, o 
qual declarou a. inconstltuclonaUdndc do art. 2.0

, pnrâgrnto 
Untco, c do nrtlgo 3.0 da Lei n.0 682, de 24 de setembro de 1973, 
bem como do artigo 3.0 da. Lei n,0 900, de 10-12-73, ambos do 
Munlclplo de ltnqul, naquele Estado. 

1 , 2, 3 - Comunicação da Presidência 

- Prazo pnra otcrcctmcnto de emendas no Projeto de Lei 
do Senado n.' 136170-DF, lldo no Expediente. 

1.:!.4 - Jtequerlmentat. 
- N,o 156170, do Sr. S~nndor Henrique de La Rocquc, so

Ucltnndo tenham trnmttnçno em conjunt() 0.'1 Projetas de Lei 
do Senado n."" 16 e 77/79. 

- N.• 157/79, de desarqulvnmento de projeto de lei. do 
Senado que especlrtca. 

- N.• 158/79, do Sr. Senador Nelson Carneiro, soUcitnndo 
a retirada do Projeto de Lei do Senado n.• 84/79, de sua auto
ria, po.ra reexnme. 

1. Z. 5 - Leitura do projeto 

- Projeto de Lei do Senado n.• 137/79, de autoria do Sr. 
Senador Adalberto Sena, que altera o art. 3.0 da Lei n.• 6.045, 
de 15 de maio de 1974, nereseentando-lhe o Item que Indica. 

l.Z.6- Dlscunos do Expediente 

SENADOR ORESTES QUtRCIA - Considerações sobre a 
reforma partidária, anunciada pela Imprensa. 

SENADOR LUIZ CAVALCANTE - Evolução dos principais 
produtos Importados pelo Pais. 

SENADOR LAZARO BARBOZA - Adaçiio de provldênc.las 
a fim de impedir a detlagração de conruto armado entre fn.zcn
delros c índios, no Munlclpla de Tocantlnla-GO. 

SENADOR DIRCEU CARDOSO - Sollcltnndo da Mesa o 
cncnmlnhamento no Sr. Ministro da Previdência c Assl.stêncln 
Social, de requerimento de Informações referente a dividas do 
IN/\.MPS jUDto a hospitais do Pnls. 

1.2. 7 - Leitura do projeto.. 

- Projeto de Lei do Senado n." 138/7!), de autoria do Sr. 
Senador Itnmnr Franco, que revoga a Lei n.0 6.593, de 21 de 
novembro de 1U78, que o.utortza. n alienação das ac;õcs da Fc .. 
dera! de Sel!llro.• S.ll., e dli outras providencias, 

- Projeto de Lei do Senado n.• 130170, de nutorla do sr. 
Scnndor Nelson Carneiro, que n.crcscentn disposlUvo no vigente 

' ..... 
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Código de Processo Pennl IOecreto-1<'1 n.O 3.6110, de 3 ele outu
bro de 19411. 

1.3- ORDEM DO DIA 

- Projeto de Lei do Senado n.O 92170, de autorln do Sr. 
Senador Mendes Canale, que mod1tica disposições dn Lei n.O 
5.682, de 21 de jull1o de 1971 <Lei Orgimlcn dos Partidos Poli
tlcosl, nlteroda pcln Lei n,0 6.217, de 30 de junho de 1075. 
Votação adiada. por falta de "quorum", após parecer da Co
missão de Constituição e Justiça sobre a emenda de plenário, 
tendo usado da palavra no encaminhamento de sua votação os 
Srs. Senadores Itamar Franco, Pedro Simon e Affonso Camargo, 

- Projeto de Resolução n.o 1/75, de autoria do Sr. Senador 
Itwnar Franco, que Imprime nova redação ao art. 76 do Regi
mento Interno, e adita-lhe parágrafo visando pennltir que o 
Presidente constitua, durante os pcriodos de recesso do Con
gres:;o Nacional, comissões especiais internas e externas. <Apre
ciação preliminar da constltuclonalldnde). Vota<;ão adiada por 
!alta de "quorum". 

-Projeto de Lei da Câmara n.• 50/78 <n.0 4.967/78, na 
Casa de origem), que proibe a recondução aos cargos de con
fiança que especifica, durante o mesmo governo, de anterior 
ocupante que se haja deslncompatiblllzado para concorrer a 
eleição, <Apreciação preliminar da constitucionalidade), Discus
são encerrada, ficando a votação adiada por falta de "quorum". 

- Projeto de Lei do senado n.O 4/79, de autoria do Sr. 
Senador Nelson Carneiro, que estende aos depósitos judiciais 
cm dinheiro, ordenados por outras autoridades judlcl:irlas, a 
correção monetária prevista para os ordenados por Juízes Fe· 
derals, Discussão encerrada, ficando a votação adiada por falta 
de "quorum". 

- Projeto de Lei do Senado n,0 6/79, de autoria do Sr. Se
nador Orestes Quércla, que Institui a aposentadoria voluntária 
da mulher segurada do INPS a.pós vinte e ctnco anos de serviço, 
com proventos proporcionais. (Tramitando em conjunto com o 
Projeto de Ltl do Senado n.0 8/79). <Apreciação preliminar da 
constitucionalidade). Discussão sobrestada, cm virtude da falta 
de "quorum" para votação do Requerimento n.O 159/79, de 
adiamento de sua discussão. 

- Projeto de Lei do Senado n.o 8179, de autoria do Sr. 
Senador Franco Montara, que dlspõe sobre a concessão do abono 
de permanência em serviço às mulheres seguradas do lNPS n 
partir de 25 anos de ativldade, dando nova redação ao § 4.0 

do art. 10 da Lei n.0 5.890, de 8 de junho de !973. !Tramitando 
em conjunto com o Projeto de Lei do Senado n.• 6/791. !Apre
ciação preliminar da constitucionalidade). Discussão sobrestada, 
em virtude da falta de "quorum" para votação do Requerimento 
n.• 159/79, de ndlnmento de sua discussão. 

1.4 - DISCURSOS APOS A ORDEM DO DIA 

SENADOR ALMIR PINT() - De!esa de medidas que visem 
a autonomia econômlca dos munlciplos. 

SENADOR l/UMBF.R1'0 Ll!Cf;NA -- Solicitando v;t~stões do 
Sr. Ministro do Trabalho junto no Governador do Eiitado da 
Pnrníba, cm favor do mnR1,Rtério daquele Estado que :~c encon
tra cm greve. 

SENADOR FRANCO MONTO/lO - Revogação, pelo Senhor 
Presidente da República, do Ocr.rcto-lcl n.0 477. 

SENADOR LOMANTO JUNIOR, como Líder - Considera
ções sobre projeto de lei encaminhado ao Congresso Nacional, 
pelo Senhor Presidente da República, que dispõe sobre as rela
ções entre o corpo discente c a instituição de ensino superior, c 
dá outras providências. 

SENADOR BERNARDINO VIANA - Registro da criação do 
Comissão de Trabalhadores da Hévca S.A., com a finalidade 
de elevar a produtividade Industrial daquela fábrica e servir de 
intermediadora nas relações entre empregados C a empresa. 

SENADOR NELSON CARNEIRO - Situação dos servidores 
público::;: não optantes do Plano de Classltlcação ,de Cargos. 

SENADOR GASTAO MtiLLER - Indicação aprovada pela 
Assembléia Lcgtslntlvn de Mato Grosso, referente à. concorrên
cia pública para construção de duas destllarias de álcool anidro 
a serem edificadas no Vale do Rio Culc.bó., naquele Estado. 
Apelo ao Sr. Ministro da Agricultura no sentido da tnclur.ão dos 
Estados de Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e Acre, nas área/'i 
prioritárias da campanha contra art.asa. 

SENil:JOR JAJSON BARRETO - Apelo il dlreção da .... 
SUSEPE, com vistas à. adoçiio de providências que visem res
sarcir prejuízos sofridos por clientes de instituições privadas de 
montepio no Pais. 

SENADOR LOUR/VAL BAPTISTA - Apelo ao Sr. Mlnl•tro 
da Agricultura no sentido de que determine ao INCRA a apro
vação do projeto de colonização para regularização das terras 
do Projeto de Colonização do Treze, no Estado de Serglp•. 

1,5- DESIGNAÇAO DA ORDEM DO DIA DA PROXIMA 
SESSAO. ENCERRAMENTO. 

2 - DISCURSOS PRONUNCIADOS EM SESS6ES AN-
TERIORES 

- Do Sr. Senador Dirceu Cardoso, proferido na sessão de 
8-3-79, 

- Do Sr. Senador Murllo Badaró, proferido na sessão de 
21-5-79. 

3 - ATAS DE COI\fiSS6ES 

4 - MESA DIRETORA 
5 - LIDERES E VICE-LIDERES DE PARTIDOS 
6 - COA!POSIQAO DAS COI\fiSSQES PERMANENTES 

ATA DA 73.11 SESSÃO, EM 22 DE MAIO DE 1979 

1,0 Sessão Legislativa Ordinária da 9.11 Legislatura 

PRESIDtNCIA DOS SRS. LUIZ VIANA, NILO COELHO, ALEXANDRE COSTA E GABRIEL HERMES 

AS 14 HORAS E 30 MINUTOS, ACHAM-SE PRESENTES OS 
SII.S. SENADORES: 

Adalberto Sena - Raimundo Parente - Aloyslo - Chaves -
Gabriel Hermes - Jarbns Passarinho - Alexndre Costa - José 
So.rney - Alberto Silva - Bernardino VIana - Helvldlo Nunes 
- Almlr Pinto - José Llns - Mauro Benevldes - Agenor Maria 
- Cunha Lima - Humberto Lucena - Passos Porto - Jutahy 
Magalhães - Lomo.nto Júnior - Lulz VIana - Dirceu Cardoso -
~lou.cyr Dnllo. - Nelson Carneiro - Itamar Franco - Orestes 
Quércla - Benedito Ferreira - Lázaro Barbo•n - Gastão MUller 
- Mendes Cannle - Af!onso Cnmo.rgo. 

o SR. PRI~SIDENTE ILulz VIana) -A llsta de presença acusa 
o comparecimento de 30 Srs. Senadores. Hnvcndo número rer.l
mcntnl, declaro aberta a sessão. 

O Sr. 1.0 -Secretárlo procederá O. leitura do Expediente. 
t lúlo o seoufnte 

EXPEDIENTE 
MENSAGEM 

Do Senhor Presidente da 1/.epúblfca, submetendo a delfbcraçlio 
do Senado pr<>leto de lef: 

MENSAGEM N." 77, DE 1979 
lN.• 137179, na origem) 

Excelentlssimo Senhores Membros do Senado Federal: 
Nos termos do urtigo 51, combinado com o artigo 42, Item V, 

da Constltu1çúo, tenho a honra de submeter il. elevada dellbcraçflo 
de Vossns Excclénclns, acompanhado de Expo/ilçilo de Motivos do 
Senhor Oovemndor do D!st.rito li'cdero.l, o anexo projt!to de lei que 
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"fixa o cfctlvo do Corpo de Bombeiros do Distrito Federal c dá 
outras provldCnclas". 

BrasíUa, 21 de mala de 1079. - João Baptista Figueiredo. 
E.M.E. n.0 6170-0t\0 

Bras!Ua, 11 de mala de 1070 

Excelentíssimo Senhor Presidente da República: 

Reorganizadas na nova Capital da Rtlpúbllca a.s corporações 
Militares do antigo Distrito Federal - Polícia Militar e Corpo de 
Bombeiros, em 25 de~ Junho de 1,966, através do Decreto-Lei n.0 O, 
vem n Admlnistraçao de Brastlla procurando, gradatlvamcntc. 
dotá-las de legislação própria, mediante a propositura de Leis es
peciais, dlsclpllnando, a principia, os direitos c deveres de seus 
integrantes. 

Já com seus Estatutos próprias, Códigos de Vencimentos, e 
outras instrumentos básicos que se tornaram Indispensáveis, era 
Inadiável a revisão organizacional dessas operosas corporações, 
Implantadas nos primórdios de Brasilia, nos Idos de 1966, com o 
citado Decreto-lc! n.o !J. 

Vieram, pois, as Leis n.0 s 6.333, de 18 de mala de 1076, e 6.450, 
de 14 de outubro de 1977, dispondo, respectivamente, sobre a or
ganização básica do Corpo de Bombeiros e da Polícia Militar do 
Distrito F<!deral. 

Entre os dispositivos ditados pelas novas Leis de organização 
Básica, emerge como medida prlorltó.ria a revisão de ctetlvos, an
teriormente tlxados pela Decreto-lei n.0 9/66, Inteiramente re
vogados pelas artigos 38 c 50 destas Lcls, parn as duns Corpo
rações. 

Enquanto na Policia M111tar do Distrito Federal já se procedera 
a uma revisão de cfctlvo com a vigente Lei n.O 5.622, de 1.0 de 
dezembro de 1970, no Corpo de Bombeiros do Distrito Federal 
permanece inalterado o efctlvo fixado pelo revogado Decreto-lei 
n,0 9, em 25 de junho de 1006. 

1!: antiga a Iniciativa do Comando-Geral da Corporação para 
revisão de seu c!etlvo, ao encaminhar à Inspetorla Geral das 
Policias Militares proposta semelhante através dos Processos GDF 
números 610,596171 e 27.225/72, com base no Decreto-lei n.o 315, 
de 13 de março de 1967, que dispõe: 

"Art. 6.0 Os elct!vos da Policia M!Jltar e do Corpo 
de Bombeiros do Distrito Federal serão lixados pelo Poder 
Legislativa de dois cm dois anos, mediante mensagem do 
Poder Executivo e proposta do Prefeito do Distrito Fe-
deral." · 

Embora ditada pelo vertiginoso crescimento das necessidades 
do desenvolvimento da Capital Federal, a proposição levada a 
efeito naquelas oca.sióes não foi concretizada, e tudo leva a crer 
que tal clrcunstãncla se originD.va de uma necessidade malar -
a organização básica da Corporação, o que realmente se verltlcou 
com o advento da Lei n,0 6,333176, cujo artigo 32, voltou a esta
belecer: 

"Art. 32, O elet!vo do Corpo de Bombeiros do Distrito 
Federal será lixado em lei especifica - Lei de Fixação 
de E!etivos do Corpo de Bombeiros do Distrito Federal -
mediante proposta do Governador do Distrito Federal, 
ouvido o Ministério do Exército." 

Calcado, pois, cm dispositivos legais vigentes e em normas do 
Estado-Maior do Exército consubstanciadas nas Portarias EME 
números 075/75 e 027177, o Anteprojeto proposto se funda nns 
reais necessidades do Corpo de Bombeiros que ao longo desses úl
timos anos sotreu um sensivel aumento na sua estrutura. orga
nizacional. 

Cumpre-me, ainda, esclarecer que os estudos que culmtnarn.m, 
nn. presente proposição, foram na forma cxlglda pelo artigo 32, 
da nova Lei de Organização Bâ.sica, acima transcrito, levados ao 
conhecimento do Ministério do Exército, que houve por bem apro
vá-los, conforme 01. n.0 Ol0-10PM/l, de 16 de janeiro de 1979, 

Ante o exposlo, tenho a honra de submeter a Vossa Excelên
cia, para apreciação do Senado Federal, nos termos dos arUgos 17 
I 1.0 e 42, V, combinados com o parllgralo único do artigo a.•, da 
Constltu!çüo Federal, o Incluso Anteprojeto do Lei, que !1xa o 
elet!vo do Corpo de Bombeiros do Distrito Federal, jll devidamente 
revisto c alterado, no seu item IV do nrt. 2.0 c parte final do n.rt. 
4.0 , em lace do constante do AY!so n,0 051/SUBEX, de 2 de mala 
de 1979, do Exmo, Senhor Ministro Che!e do Qnb!nete M!l!tar da 
Presidência dn República. 

Aproveito o ensejo pnrn renovar a Vossa Excclêncln. os pro
testos de minha malar csUrnn c profundo respeito. - Aimé Alce
biadet~ Sllvclr:L I.amalson, Governador. 

PROJETO DE LEI DO SENADO N.0 136, DE 1979-VF 
Fixa. o efetivo do Corpo de Bombeiros do Di.ort.rito Fe

deral e dá outra.-; providências. 

O Senado Federal decreta: 
Art. L" O e!et!vo do Corpo de Bombeiros do Distrito Federal 

é rixado em 2.200 ldols mil e duzentos) bombeiros-militares. 
Art. 2.0 O efetlvo constante do artigo anterior será. dlstrlbuido 

pelos pastos c graduações previstos no Corpo de. Bombeiros do 
Dlstrlt.o Federal, na seguinte forma: 

I - Quadro de O!lc!a!s BM Bombe!ros-MJI!tares IQOBM): 
Coronel BM .. .. .. .. 3 
Tenente-Coronel BM . . . . . . . . . . . . . . . . '1 
Major BM .. .. . .. .. .. .. . .. .. .. .. IZ 
Capitão BM .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . . 24 
1.0 -Tenente BM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 
2.0-Tenente BM . . . . .. .. . .. . .. . .. . .. . .. .. . . 36 

II- Quadro de O!!c!a!s BM de t\dm!n!stração <QOBM/Adm): 
Capitão BM/Mm .......... , ...... , ............. , .. , . 1 
1.0 -Tenente BM/Adm .. .. .. .. .. .. . .. .. . .. . .. .. . .. .. .. 2 
2.0 -Tcnente BM/ Adm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 

m - Quadro de O!!c!a!s BM Espec!aUstas IQOBM/ESp): 
1.0 -Tenentc BM Música .......... . 
2.0 -Tenente BM Músico .......... . 
IV - Praças Bombelros-Mllltares 1Praças BM): 

Subtenente BM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 
1.0 -Sargento BM . .. . . .. . .. .. . .. .. . 71 
2,0 -Snrgento BM .. .. .. . .. .. .. .. .. . 111 
3.0 -Sargento BM .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. 24? 
Cabo BM .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 430 
Soldado BM .. .. .. .. .. .. .. 1.200 
Parágrafo único. O efetlvo de praças Pspecl.a.is terá número 

variá.vel, 

Art. 3.0 O preenchimento das vagas, por promoção, admiSsão 
por concurso ou Inclusão, decorrente dn. presente Lei, só será rea
lizada na proporção em que forem lmplantndos os Orgãos, Cargos 
e Funções previstos na Lei de Organização Básica do Corpo de 
Bombeiras do Distrito Federai. 

Art. 4.0 As despesas decorrentes desta Lel correrão à conta 
de verba própria consignada no Orçamento do Distrito Federal. 

Art. 5,0 Esta Lei entrará. em vigor na data de sua publicação, 
revogadas as disposlçóes em contrária. 

(As Comtssões àe Constttu~áo e Justiça, do Distrito 
Federal e de Ftnanços.) 

PARECER 
.PARECER N,O 207, DE 1979 

Da Comissão de Constituição e Justiça, .sobre o Ofício 
015" ·n.0 13, de 1978 (Ofício n.0 39-P/MC, de 9-8-78, na 
origem) do Senhor Presidente do .Supremo Tribunal Fe
deral, encaminhando ao Senado iFederal, cópias das notas 
taqui(rá.llcas e do acónliW proferido pelo Sup..,mo Tri
bunal Federal nos autos do Reeurso •ExtraonUná.rio número 
83.952, do Estado do iRio Grande do 1SuJ, o -qual declarou 
a. inconstltucicmalidade do art. 2.0 , JULrirrafo único, e do 
artigo 3,0 da Lel n.• 882, de 24 de setembro de 197~ bem 
como do artiKo 3.0 da Lei n.0 900, Ide 110-12-73, ambos do 
município de Itaqul, naquele Estado. 

Relator: Senador Lentl Cbaveo 
O Senhor Presidente do Supremo Tribunal Federal, parn flll 

fins previstos no art. 42, VII, da Constituição, remeteu ao Senado 
Federal cópias dns notas taqu!grlllicns e do acórdão proferido por 
aquele Pretória ExcelSo nos autos do Recurso Extraordinario n.0 

83.952, do Estado do Rio Grande do Sul, o qual declarou a lnconstl
tuc!onalldade do art. 2.0, parllgralo único, c do art. 3.0 da Lel 
n,o 882, de 24 de setembro de 1973, bem como do art, 3.0 da Lel 
n,o 900, de 10 de dezembro de 1973, ambas do mun!clp!o de Itaqul, 
naquele Estado. 

Consta, dos rc!eridos autos, que al;;uns ruralistas lmpetrarflll\ 
Mandado de Segurança contra a Prefeitura Municipal de Itaqul, 
por haver, com a Lei n.O 662, de 24 de setembro de 1973, tnst!tu!do 
n Tuxa de Conservação de Estradas do Munlc!p!o, em conll!to com 
o art. 77, paragrafo único, do Código Tr!butllrio Nac!onnl e com 
os arts. 18, III, O 2,0 , e 21, m, da Const1tuiçii.o Federal. 

Denegado o pedido, as autos subiram à apreciação da 2.u 1n.s
U\.ncln, por recurso voluntário. A Prlmctrn Ct\.rnara Civcl Especial, 
unanimemente deu provimento, crn pnrte, 11. apelnçüo, pnrn excluir 
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apenas a Vêrb~l honorária, mant.cndo, quant.o ao mais, a sl•ntenc:a 
pro latada no Juizo de 1,0 l:'fall. 

Inconformndos, os lmpctrantcs recorreram cxtraordlnn.rlu
mente, o.rrtmadas nas tetms :too c e d da lnr.iso Ill do urt.. 11\l da 
Constituição. 

Admitido o Apelo Extremo, as autos, remetidos no Supremo 
Tribunal Federal, rornm dlstrlbuidos no eminente Ministro Xavier 
de Albuquerque. 

A ilustrada Procuradoria Geral da República, citando nume
rosos arestas da Suprema Cort~. opinou ·pelo conhcclmcnto e pro
vimento do recurso. 

Em seu voto o Relator da matéria: salientou que ···a Supremo 
Tribunal não tem condescendido com leis munlctpals que, ado
tando critérios engenhosos, terminam, como aqnl, por relacionar 
sua incldêncLa com a própria propriedade rural, que j:i está su
Jeita a Imposto federal''. 

Conhecendo do recurso e lhe dando• provimento, o Relator con
cedeu. a segurança para declarar a inconstttuclonnlldade do ar
tigo 2.0, panigra!o único, da Lei n.' 882, de 24-D-73, do munlc!plo 
de Itaqut, excluídas as cX)'lrcssõcs, " ... dividido proporcionalmente 
ao n1imero de hectares das propriedades ... "; do art, 3,0 da rnl$
mn lei as expressões - ".,.áreas const:Lntes nas ... " e o art. 3.0 

da Lei n.' DOO, de 1G-2-73, do mencionado município. 

Estabcleceu ... se longo debate, com a maioria do Supremo Tri
bunal dando pela lnconstituclonallclade total da. lei que estabeleceu 
como fato gerador dn. taxa o mesmo do lm.posto tcrrltorlnl. 

Prevaleceu, no final da discussão, o entendimento de que, 
quando uma lei contém trechos que sejam Inconstitucionais e a 
retirada deles Implica tornar a norma .:iCm !lnalidnde, ou ~com 
!lno.lldadc diversa daquela para o qual a lei !o! elaborada, se de
clara. a. inconstltucionalldade de toda a. lei. 

Em sintese, o Pretória' Excelso consagrou o entendimento de 
que é defeso, - para a lnstitu~ão da taxa de construção, con
servação e melhoramento de eatradns, tomar por base de cálculo a 
que tenha servido para a incidência de Impostos, por colidir com 
o artigo 18, § 2,0 da Constituição Federal e o.rt. 77, parágrafo único 
do Código Tributaria Nacional. 

A decisão, proferida em 26 de maio de 1976, está encimada 
com a seguinte ementa: 

EMENTA: - Taxa de Conservação de Estradas. Cit.l
culo ba.seado em multipllcador aplicável ao número de 
hectares dos Imóveis rurais; sua Ilegitimidade à luz da 
recente jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Re
curso conhecido c provido,.declarnndo-se 1nconst1tuclonats 
o art, 2.0 , parágrn!o 'único, e o art. 3.0 da Lei n.0 882, de 
24-9-73, bem como o art. 3.0 da Lei n.0 900, de 10-2-73, 
ambas do município de Itaqul, no Estado do Rio Grande 
do Sul. 

O Acórdão, proferido com o quorum constante da minuta de 
decisão, !o! publicado no Dlario da Justiça de 20 de maio de 1078 
e transitou cm julgado. 

Nesta con!ormldndc, constntnda a obediência nos aspectos 
formall! estabelecidos no art. 116 da Constituição, e tendo cm vista 
o que determina o art. 42, VD, da Carta Magna, combinado com 
o art. 100, II, do Regimento Interno do Senado, formulamos o 
Bei!Uinte: ' 

PROJETO DE RESOLUÇAO -N.0 25 DE 1070 

· ~suspende execução do artigo :'2.0 , /Parágrafo único e 
artigo a.o da. Lei n.0 882, de 24 de setembro Ide 1973, e \do 
artigo 3,0 da ILel n.0 900, de 10 de ,1dezembro de 1973, ambas 
do Município de Ita<)u~ Rio >Grande do >Sul. 

O Senador Federal resolve: 

IA.rtlgo único, 1!: suspensa, por lnconstltuclona.lldade, nos ter
ines da decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal, proferida 
cm 26 de maio de 1076; nos autos do Recurso Extraordinário 
n.o 83.952, do Estado do Rio Grande do Sul, a execução do nrt 
2.0 , par:igrnro único e artigo 3,0 , dn. LeL n,0 882, de 24 de setembro 
de 1973, c do artigo 3.0 da Lei n.' DOO, de 10 de dezembro de 1973, 
llJJlbas do rnunlc!plo de Itaqul, naquele Estado. 

Sala das Comissões, 25 de abril de 1979. - llcnriquc de La 
Rocque, Presidente - Leite Chaves, Relutar - Franco I\lontoro -
- Tancredo :Nevt.'S - Nel~n Carneiro - Jlelvídlo Nunes - IAlm.lr 
Pinto - Raimundo il,arentc - .A.derba.l Jurenm. 

O SR. !'RESIDENTE (Lulz Vlannl - Do Expediente !Ido 
consto. o Projeto de Lei do Senado n.o 13{}/70-DF', que deverá r<:
ccbcr emcndWi, pelo prn..za de cinco scsBõca ordinário.~. nn prlmclrn 
comlBsúo n. que rol dlstrlbuido, de o.cordo com o disposto no nrt. 141, 
li, b, do Regimento Interno. 

o SU. l'ltESinENTE tLuJz Vluna l Sobrt~ ll me.sa, f!~C)ucrl-
mcnto.'> que .->crão lidos pelo Sr. 1.0 -Scr.retárlo. 

Sâ.o lidos os seguintes 

llEQUEIU1\1ENTO N.U 156, I>E 1!17!1 

Nos termos do nrt. 282 do Regimento Interno, requeiro te
nham trnmlt.nçúo cm conjunto os Projetas de Lei do Senado 
n.011 46 c 77, de 1!170. 

Snla das Scs.~õcs, 22 de maio de 1970.- Henrique de La Jtocquc, 
Presidente da Comts.s:io de Constltulçú.o c Justlçn .. 

REQUERIMENTO N." 157, DE 1979 

Requeiro, nos termos do o.rt. 367 do Regimento Interno do 
Senado Federal, o desnrqutvamcnto do Projeto de Lei do Senado 
n.0 221/75, que estabelece a remuneração mintmn obrtgntórln. para 
os motoristas pro!lsslonals, !1xn-lhes n. jornada de trabalho, c 
dó. outras providências. 

Sola dns Sessões, 22 de mo.1o de 1979. - Orestes Quércia. 
.REQUERIMENTO N.O 158, DE 1979 

·sr. Presidente: 

Nos termos regimentais, requeiro a. retirada do Projeto de 
Lei do Senado n,0 84, de 1979, de minha autoria, para reexn.mc. 

Sala das Sessões, 22 de mala de 1D7D. - Nel:;on Carneiro, 
O SR. PRESIDENTE CLuiz Viu.nal - O.s requerimentos que 

vêm de ser lidos serão publtcn.dos e tncluidos cm Ordem do Dia, 
nos termos regimcntn.ts. 

Sobre a mesn, projeto de lei que sP.r:i lido pelo Sr. 1.0 -Secre
tàrto. 

t lido o seguinte 

PROJETO DE LEI DO ,SENADO N.'' 137, DE 1079 

Altera. o art.. 3.0 da Lei ,n,0 G.MS, de .15 'de :maio de 
1974, n.crescentando-lhe o item que Indica. 

O Congresso Nacional decreta: 

MI. !." O art. 3.0 da Lei n.' 6.045, de 15 de maio de 1074, 
passa. a vlgcr acrescido do seguinte item IX, renumerado o o.tunl 

· .. Item IX para Item X: 

"IX- Presidente do Banco da Amazônia S.A." 

Art. 2.0 Esta. lei entra. cm vigor na data de sua publicação. 
Art. 3.0 Revogam-se ns disposições em contrário. 

Justificação 
Com o -presente projeto, pretendemos incluir na composição 

do Conselho Monetârlo Nn.ciona.l,· um representante do Banco dn. 
Amazônia. S.A., à semelhança. da proposição aprovada. nesta Caso., 
de autoria do eminente Senador Mauro Benevides, que mandava. 
ndltar ao referido Conselho um representante do Banco do Nor
deste S .A. 

As razões que justlfica.m esta. tnlclo.tlvn. são Prn.tlcnmente ns 
mesmas que informaram a. citn.da proposição acolhida nesta Ca
sa - n.0 88, de 1978 - ou seja., n. necessi~adc que existe de 
estarem os nssun tos da Amn.zõnin. rcpresentndos por qn~m tenha, 
de lato, conhecido da problemót!ea eeonômlco-llnancelra da rc
b1ão. 

Assim, compreende-se perfettn.mente que a composição do 
Conselho Monetó.rlo Nacional, que j:i sofreu vártns alterações ten
dente~ n. situti-la consoante as necessidades do momento, seja 
tambem, ugora, atuallzadn, a fim de que n Amazônia possa re
ceber tr~tamento adequado à.s suas rea..ili neccs.sidades no campo 
dos ll.'l.Suntos da mocdn e do crédito. 

Sala das Sessões, 22 de maio de 1979. - Adalberto Sena. 
PROJETO DE LEI DO SENADO NP 88, DE 1978, A QUE 

SE REFERE O AUTOR DO PROJETO EM SUA JUSTIFI
CATIVA: 

P~OJETO DE LEI DO SENADO N.0 88, DE 1978 
10Altern. dispositivo da Lei n,u 6,045, de .15 de ma.lo 

de 1974, pnra o fim de incluir o representante do Bn.nco 
do Nordeste do Brnsll na composição do Conselho Monetã.
rlo Nacional." 

O Congresso Nacional dccrctn: 

Art. 1.0 :I!: ncrc:~ccntndo ao art. 3,0 da. Lei n,0 6.045, de 15 de 
mn1o de 1074, o seguinte inciso sob n.0 IX, proccs.mndo-sc a subse-
qUente rcnumcrnçiio: · 

"IX- Presidente do Banco do Nordeste do Brn.sil S.A. 

X- .................................................... . 
Art. 2.0 f+:.'itn lei cn tmr(t em vtr,or na dntn de ~mn publlcnçilo. 
Art. 3,0 Rcvo1~urn-sc us disposições cm contriÍ.rlo. 
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Ju:ttiClcação 

Pleltdo, n.travês deste proJeto de lei, o que jri dctcndcru em 
rcltcrndos pronunciamentos feitos da tribuna do Senado Federal, 
particul:umcntc cm 24--i-78, ou seja, n parllclpnçflD do Banco do 
Nordeste do Bnuill no Conselho Monet:lrlo Nacional. 

Na verdade, nada obsta que o número de membros do dJto 
Conselho seja alterado, conforme tem ocorrido. 

Deve ser lembrado, altás, que tnl composição, desde a criação 
do Conselho Monetário Nacional, através da Lei n.O 4, 595/64, mo
dHicou-sc repetidamente para. o.do.ptar-sc a dlnãmlca do sctor 
cconômlco-rtnnncelro do País. 

Da composição Inicial, rclativo.mentc simples, que incluia 
apenas o Ministro da Fazenda c os Presidentes do Banco do 
Brasil e do Banco Nacional de Desenvolvimento Económico, além 
de seis outros Integrantes de reputação 1libada c notória capaci
dade cm assuntos cconómlco-ttnancelros ln.rt. 6.0 da Lei n.o 4.595, 
de 31 de dezembro de 19641, evoluiu-se para um colcgiado mais 
o.mplo c mo.is qualltlcado que contava com os Ministros da Fa
zenda, do Plancjamento, dn Indústria c do Comércio, da Agri
cultura e do Interior, os Presidentes do Banco Central do Brasil, 
do Banco do Brasil e do Banco Nn.ctonal de Desenvolvimento 
Económico, bem nsstm, de seis membros de nacionalidade brasi
leira. de reputação 111bada c notória capacidade em assuntos 
económico-tlnanceiros 1art. 1.0 do Decreto n.0 65.760, de 2 de 
dezembro de ID69l. 

Hoje, a compo:slç:ão do Conselho Monetário Naclonnl está as~ 
sentada na Lei n.' 6.045, de 15 de mala de 1074 Cart. 3.0 ). 

Alguns dos antigos integrantes foram excluldos !casos dos Minis
tros da Agricultura e do Interior, além de três dos membros no
meados pelo Presidente da RepUblica) e um foi Lncluldo <caso 
do Presidente do Banco Nacional da Habitação!. Tais alterações 
visam, certamente, a fazer com que o Conselho Monetário Nacto~ 
nal cumpra a contento as tlnalidn.dcs para as qua.is fel criado. 
particularmente a de formular a politico. da moeda c do crédito. 

Por outro lado, como Já tive oportunidade de ponderar, o 
Banco do Nordeste do Brasil, com mais de vinte e cinco anos 
de eficaz desempenho, transformou-se no poderoso impulsionador 
do desenvolvimento da região Nordt!stlno.. 

E mesmo cm melo às dtrlculdades, desde a suo. criação -
devida no descortino de Horácio Lo.ter, no último período do Go~ 
vemo do Presidente Vargas - passando pela implantação com 
Rómulo de Almeida, até hoje sob a dinâmica presidência de 
NiLson Holnnda, o Banco do Nordeste do Brasil logrou impor-se 
no respeito dos círculos financeiros do Pnis, desempenhando, com 
eficiência.. o papel que lhe cabe na economia nordestina, crescen~ 
do com esta e compondo as seus quadros funcionais dentro de 
rigorosos processos seletlvos. 

Não deve, pois, o Banco do Nordeste, através de multo que já 
tez c vem fazendo, bem como de todas as potencialldo.des que 
lhe reconhecemos, tlcar distante da composição do Conselho Mo
netário Nacional. A Inclusão de um seu representante - o pre
sidente, naturo.lmente - no mencionado colegtado que traça a 
politica da moeda c do crédito no Pais, permitirá no estabeleci
mento 1c através dele ao Nordeste), acompanhar de perto, e 
com direita a opinar, as Importantes decisões ali assentadas, com 
diretn repercussão nas esferas !lnn.ncetras. 

Sala das Sessões, 4 de mala de 1978. - ~rauro Benevldes. 

LEGISLAÇAO CITADA 

LEI N.0 6.045, DE 15 DE MAIO DE 1974 

Altera a. constituição e .a. competência. do Conselho 
Monetário Nacional, e dá. outras providências. 

Art. 3.0 o Conselho Monetário Na.cional será Integrado pelos 
seguintes membros: 

I - Ministro de Estado da. Fazenda, como Presidente; 
II - Ministro de Estado Chcrc da Secretaria de Plnncjamento 

da Presidência dn República. que será o Vlcc-Prcsldente c subsU
tulrá o Presidente cm seus Impedimentos cvcntuo.ls; 

III - Ministro de Estado da Indústria c do Comércio, que 
substituirá o Vlcc-Prcsldcnte em seus Impedimentos eventuo.1s; 

IV - Presidente do Banco Ccntrnl do Brasil; 
v - Prestdcn te do Bnnco do Brn..-;11 S. A. ; 
VI - Presidente do Banco Nnctonnl do Desenvolvimento Eco

nómico; 
VII - Presidente do Banco Nacional da Habltaçüo; 
VIII - TrCs membros nomeados pelo Presidente do. República 

entre brasllctros de lllbndn rcputnçüo c notória cnpncldadc em 
ns:mntos econômlco-ttnnncetros, com mandato de cinco anos. 

LEI N." 4 50ó, DE 31 DE DEZEMBRO DE 1964 

DisJ)(ie sobre a política e as instltulçties monetárias, 
bancári<L-. e crediticia~. Cria o Conselho Monetário Na.~ 
cional, e dã outras providências. 

Art. 6.0 O Con.ticlho Monetário Nacional será Integrado pelos 
seguintes membros: 

I - Ministro da Fazenda, que será o Presidente; 

II - Prc.•lidcnte da Banco do Brn.stl S.A; 

III - Presidente do Banco Naciono.l do Desenvolvimento Eco~ 
nõmico; 

IV - 6 lselsJ membros nomeados pelo Presidente da Re~ 
pUblica, após aprovação do Senado Federal, escolhidos entre bra
sileiros de lllbada. reputação c notória capacidade em assuntos 
cconômico-tinancelros, com mandato de 6 rseisl anos, podendo 
ser reconduzidos. 

§ 1.0 O Conselho Monetário Nacional deliberará por maJoria 
de votos, com a presença, no mínimo, de 6 fsels> membros, ca~ 
bendo ao Presidente também o voto de quaUdade. 

1 2.0 Poderão participar das reuniões do Conselho Monetário 
Nacional cvctadol o Mlnl3tro da Indústria e do Comércio c o 
MJnlstro para Assuntos de Planejamento c Economia, cujos pro
nunciamentos constarão obrigatoriamente da ata das reuniões. 

§ 3,o Em suas tn.ltn.s ou Impedimentos, o Ministro da Fazenda 
será substttuido, na. Presidência do Conselho Monetário Nacional, 
pelo Ministro da IndUstria e do Comércio, ou, na !alta deste, pe?o 
Ministro para Assuntos de Planejamento e Economia .. 

§ 4.0 Exclusivamente motivos relevantes, expostos em repre
sentação fundamentada do Conselho Monetário Nacional. 

r As Comt.ssões de Constttuição e Justiça, de Seroiço 
Público Civil e de Finanças.! 

O SR. PltESIDENTE tLulz Vlannl - O projeto Ilda será pu
blicado e remetido às comissões competentes. 

Há oradores Inscritos. 
Concedo a palavra ao nobre Sr. Senador Orestes Quércia, por 

cessão do nobre Sr. Senador Dirceu Cardoso. 

O SR. ORESTES QUERCIA <MDB - SP. Pronuncia o seguin
te discurso, Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Srs. Sena
dores: 

Se realmente o Governo, o Governo que manda neste Pais, 
tosse bem Intencionado, a reforma partidária que se anuncia se~ 
ria uma reforma partldârla séria, e não isto que está sendo anun
ciado. 

Uma rerorma partidária séria seria Celta pelos parUdos pali
Ucos. pela suas lideranças, pelos seus políticOS1 com a suo. sensi
bilidade, sua experiência, e sua vivência. Os partidos, em conjunto, 
cada qual com o seu ponto de vista, sua tllosotia, seu programa, 
deveriam procurar a melhor forma de fazer com que a oplnliio 
do povo, a opinião dos eleitores, dos brasileiros, entlm, servisse 
de orientação para os parlamentares e para os governos. 

O que se quer, no entanto, não é Isso. O que se quer, do pon
to de vista .democrático, é um embuste, uma tapeação. A reforma 
está sendo encaminhada pela Intenção, pela vontade e torça do 
Governo e, nesta altura, não resto. dúvida alguma da intenção 
de se Impor mais um cnsuismo paro. a manutenção no poder dos 
seus atuals detentores. 

A reforma está surgindo de cima para baixo, com torça, com 
violência, Os dirigentes da ARENA até se canrundem com suas 
próprias contradições, conseguidas ao sabor de suas declarações, 
modltlcadns constantemente, de acordo com a evolução dos acon
tecimentos, nos bastidores do poder. 

Reforma partidária, por certo, não é o que está para acon
tecer. o MDB, na realidade, alvo da rcrorma sub-rcptlcla e trai
çoeira, não tal, nem será ouvido antes da elo.boração do projeto 
de lei. Nem a ARENA está sendo ouvida, Sr. Presidente e s,.,, 
Senadores: a ARENA está sendo Instruido., de acordo com as de
cisões do Plnnnlto. 

Os jornais de hoje noticiam que, no deixar o Gabinete Presi
dencial, na tarde de ontem, o Prc:sldcntc nac1onu1 dn ARENA, 5o
nadar José Sarney, declarou que a Unica dcclsüo tomado., até ago
ra, é de que haverá uma reformulação pnrtldárln. Para ser mais 
preciso, de acordo com ns declnrnções do Presidente Nacional da 
ARENA. n única decisão tomada, até agora, e lle que n re!ormu
lnçíío pnrtldárln é lncvltll.vel. 

Reparem bem, Sr. Presidente e Srs. Senadores, n t'lnlco. dc
clsüo tomndn, por quem? Pelo Pnló.clo do PlanaltQ, evidentemente, 

i -
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ji\. que S, Ex.u. estava saindo daquele Palácio, quando fez essas de
clarações à. Imprensa, no dia de ontem. 

Os mesmos jornais, noticiando a reunião, de ontem, do Pre
sidente, General Figueiredo com as Lldcrnnças da ARENA no 
Senado c nn Cãmnra, anunciam, Sr. Pre~idcnte, que o Líder dn 
ARENA na Cârunrn. dos Deputados distribuiu aos Srs. Deputados 
um questionário para ser respondido; c o primeiro item deste 
questionário é: qual a opinião do deputada a respeito de uma 
rcrorma partidária? 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, a pergunta distribuída, o ques
tlonó.rlo distribuído pelo Líder da ARENA nn Câmara dos Depu~ 

'tado.s, dá bem uma demonstração da realidade do que cstn.mos 
falando, de que a ARENA está apenas sendo Instruída dns deci
sões que estão sendo tomadas nos bastidores do Governo, Porquf', 
enquanto o Líder da ARENA, na Câmara, pcrgun,ta nos deputados 
qual a. sua opinião a respeito da reforma pnrttdárln, o Presiden
te Nacional da ARENA sal do Pnhí.cla do Governa c diz: "a únl· 
ca. decisão. tomada até agora é de que a refonnulação partidária 
é ine.vitável." 

Eu acho um contra-senso, cu acho uma vloléncia contra a H
herdade de oplnlão dos deputados da ARENA esta brincadeira 
que está. sendo feita com ele, este faz de conta para que eltts 
possam dar à Nação a impressão de que estão decidindo, quando 
na reaUdade estão apenas sendo Instruidos da decisão. 

Eu dizia, há poucos instantes, Sr, Presidente, que Isto que ai 
está sendo anunciado pode ser tudo, menos uma reforma parti
dária, porque os Partidos, que têm a senslbllldade das runs e dos 
campos, que conhecem o povo através das suas lideranças, não 
estão tomando parte nisto. Há. multas anos, a opinião do povo 
brasileiro tem sido fraudada e, no que parece, os detentores do 
Feder querem, através desses cnsuísmos, dessa violência contra a 
Oposição, continuar fraudando a opinião do povo brnsllclro para 
poderem se manter no Poder. 

O Sr. l\lauro Benevides CMDB - CE.l - Pennlte um aparte, 
nobre Senador? 

O SR. ORESTES QUÉRCJA tMDB - SP.l - Com multo pra
zer. 

O Sr. l\lauro Benevides I MDB - CE. l - Nobre Senador Ores
tes Quércla, o nosso eminente Líder, Senador Paulo Brossard, 
num magistral pronunciamento, na tarde de ontem, demonstrou, 
clara e lnlludivelmente, que não é possível a extinção dos Par
tidos políticos, de que se cogita no presente momento. S. Ex .... c 
Senador Paulo Brossard, com a argumentaçã.o expcndida n~que
la. ocasião, deixou, praticamente, todos nós convictos de que é to
talmente Inviável a extinção pretendida pelo Governo na presen· 
te conjuntura. 

O SR. ORESTES QUÉRCIA tMDB - SP.I - Agradeço o a par· 
te de V. Ex.u. 

Ocorre que ninguém sabe a real Intenção do Governo, At(o 
hoje, ninguém sabe se a .intenção do Governo se encaminha no 
sentido de uma tentativa de dissolução dos Partidos, ou de modi
ficação dos nomes dos Partidos. Ninguém sabe, e acredito que 
nem a ARENA saiba. o que realmente está. acontecendo, porque 
o que ocorre é que a ARENA está sendo lnstruida no sentido de 
uma. decisão que vem sendo elabornda nos bastidores do Poder, 
neste Pais. 

Se nós fôssemos levo.r em conta, nobre Senador Mauro Be
nevldes, a simples informação de que se pretende atingir o MDB 
de alguma ·!arma, quem sabe pela mudança do nome, nós jó. te
riamos o que lamentar, porque é deplorável que se pense em n.ttn
glr um Partido como o MDB, que se tez na luta do dia a dla, 
que hoje, realmente, é a expressão da vontade de uma consisten
te mn.lorla do povo brasileiro. Quem concorda com a mudança do 
nome? li: uma das opções que se anuncia, pretende o Governo. 

Perguntam no MDB se ele quer mudar de nome? Não, Qur.
rem, no arrepio da vontade do MDB, atlnglr o Partido, atingin
do os dois, anteriormente, através de uma reforma partldó.ria, 
que, comiJ estamos concluindo pela própria dcduçüo das declarn
ções do Senador José Snmey e da ntuaçiio do Deputado Nelson 
Marcheznn, são decisões que jó. estiia sendo tomadas nos bnstldo~ 
res do Poder. 

O Sr. Gasliio Müller !ARENA - MT.l - Permite V, Ex.• um 
aparte? 

O SR. ORESTES QUI':RCIA tMDB - SP.I - Com toda a sa. 
tl.oltação, nobre Senador. 

O Sr. Gnstão Müller !ARENA - MT.) - Primeiro, Senador 
Orestes Quércla, é uma honra aparteó.-lo. V. Ex.1~, um represen
tante tão brllhn.ntc do Estado de S, Paulo; cu, como novo aqui, 
no Senado, 

O SR. OltESTI~S QUI':RCIA !MDB - SP.) - Pcrmltn-me dis
cordar de V. Ex.n. nesse ponto de vlstn. 

O Sr. Gast.ào !\1üllcr ! ARENA - MT. i - Nobn• Senador, o que 
se lê nos jornais e o que se sabe é que o Governo quer fazer uma 
reformulação pnrtldó.rln. Pelo que sei, pelo que H, peln que our,o 
falar entre ns lideranças, nqul, ninguém está QlWI'cndo rll~t!nt-tuir 
ARENA ou MDB: cstó.-sc querendo razcr uma reformulaçao par
tidária. E como eu disse a um jornalista, hó. poucos dias, os fru
tos serão colhidos, para se formar esses llOVOS Partidos, tlcntro 
das duns raízes prtnclpn.ls, das duas árvores prlnclpnlli, que siio 
ARENA c MDB. Mas Isso não implica cm que se cxtlng<.. a ARENA 
e o MDB. &1u a favor do plurlpartldarlsmo, da exist.Cncia de vá
rios partidos. Agorn., onde vamos buscar 03 trutas? Será nas duns 
árvores que estão vivas no momento, que são ARENA c MDB. Mas, 
mesmo se colhendo os frutos, CtiScs dois Partidos tem condlçõc:;; 
de se manter vivos, ótlmol Agora, se eles rorcm extintos por
que todos os seus Integrantes debandaram, então, surgirão outros 
Partidos. Outro ponto que vai ser proposto nn reformulação par· 
tldó.rla é que se acabe com os nomes Aliança c Movimento; vão 
se chamar Partido, que dá um sentido mais coerente a partidos 
politicas. Então, o MDB será Partido Movimento Dcmocrãtlco, e 
a Aliança Renovadora Nacional vai passar a ser Partido da Alian
ça. Renovadora Nacional, !!: Isso que sei de concreto. Ap;ol·a, que se 
vai obrigatoriamente extinguir os partidos, nem veja como, Sena
dor Orestes Quércla, porque V. Ex.a, então, estaria raciocinando 
que estamos vivendo ainda o AI-5. Sem o AI-5, quer dizer, sem 
o arbítrio, não poderá nunca o Governo extinguir ARENA e MDB. 
a não ser por uma decisão nossa. E sendo nossa, a favor ou con
tra deve ser respeitada. Muito obrtgado, Senador Orestes Quércla, 
pela oportunidade, pela primeira vez, de npartcá.-lo e espero, nesses 
longos anos que vamos passar juntos ter oportunidade de trocar 
educada e cordialmente apartes. 

O SR. ORESTES QUI':RCJA iMDB - SP.I - Agradeço. Aliás. 
sempre tento, pelo menos me esforço no sentido de debater edu
cadamente com meus colegas nesta Casa. 

Agradeço n opinião de V. Ex.n., no sentido de que é ~mpos
sivel, mesmo porque não é Intenção do Governo a cxtlnçao dos 
partidos. O nobre Senador Mauro Benevides lembrou o discurso 
do nosso Líder, ontem, nesta Casa, através do qual S. Ex:\ de
monstrou a lnvlnbllldade jurídica dessa Intenção. :M:as, veja V. Ex. a. 
V. Ex.u. confirma algo que não deixa c deverá se constituir numa 
violência: n mudança do nome do Partido, V. Ex.u. sabe, o Presi
dente da Casa sabe, os Senadores da ARENA sabem, os Senado
res do MDB sabem, os políticos do Brasil Inteiro sabem, a Nação 
toda sabe que o Governo quer atingir o MDB; de alguma forma 
querem atingir o Partido que tem ressonância em razão de seu 
nome, de sua marca, no selo dn opinião pública deste Pnís. 

Por que não se indaga aos membros do MDB 'se eles querem 
a mudança do nome, se eles querem que no Invés de se chamar 
Movimento Democró.tlco Bras1letro se chame Partido? !J!as. nin
guém se Interessa. por isso, c esta é a violência da qual rccl:'lma
mos. 

O Sr. Lomanto Júnior !ARENA - BA.J - Permite V. Ex.~ 
um aparte? 

O SR. ORESTES QtmRCIA tMDB- SP.I -Pois não. com to
do o prazer, nobre Senador Lomanto Júnior. 

O Sr. Lomanto Júnior CARENA - BA.) - Senador Orestes 
Quércla, essa não é a preocupação e não é o estado de espírito 
da ARENA quanto a sua situação de aceitação popular. Con~lnua
mos a ser o Partido majoritário, o Partido preterido 11~ lo povo 
braslleiro. Somos Maioria no Congresso Nacional ... 

O SR. ORESTES QUI':RCIA !MDB - SP.l -Com n Lel Falcão, 
com o pacote de abril, com pressão do Ooverno ... 

O Sr. Loma.nto Júnior (ARENA- BA.) - ... nas duns Casas; 
temos grande maioria nas pretelturas municipais. Sei que, dcn~ 
tro do quadro institucional brasileiro, a ARENA continua e vai 
continuar a ter a preterêncla do povo brnsllelro. 

O SR. ORESTES QUÉRCIA IMDB- SPI - Mns, por que mu
dar o nome? 

O Sr. Lomanto Júnior CARENA- BAI -V. EX.u. cstti racioci
nando, apenas, em termos de São Paulo; cu estou raciuclnando 
em termos nncionals. 

O SR. ORESTES QUI':RCIA IMDB- SPi -Multo obrl~ado por 
V. Ex.1\ reconhecer que cm Süo Paulo n situnçfi.o é dlt'ercntc. 

O Sr. Lomanto Júnior <ARENA - BAJ -Em termos nacionais 
n ARENA tem mnlorla e nüo estamos com esse estado de espírito 
de que n. reformulação objetiva, npcnas, n exLim;flo dos Partidos; 
no contró.rlo, nós julgamos que hi\. necessidade, é lmpc.ratlva umn 
reformulaçr1o tmrtldó.rla para que o plurlpn.rtldnrllimo voltt! a fun
cionar, para que vlablllzc melhor o runclonnmcnto do slstt!mn d(!
mocrátlco. Ontem assisti, aqui, dizerem que nós estú.Vnmos que~ 
rendo, por todos os melos1 pleltcnr u. cxtlnçi\o dos Partidos, porque 
quertamos que se crcma.ssc, que so cxumnsse n Allunçn Rt~novadorn 
Nacional. NilO é esse o no:;so pensamento. NiLO é o llll'\1, nün t~ o 
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rwn:-;anwnto dos no:-;sos companheiros que Integram a Aliança Re~ 
novadora Nnclonal. Nós desejamos, sim, uma rcfomlulnção nm~ 
pia, para que o plurlopart!darlsmo possa viabilizar, possa cola~ 
borar para o aperfeiçoamento democrático, que é a meta principal 
do atual Governo que é, .sem dúvida alguma, o objetlvo que traça~ 
mos. Queria dizer a V. Ex.n que não se preocupasse porque quem 
vai debntcr, quem vai julgar, quem vai decidir a reformulação 
pmtldárla somos nós; é o Congresso Nacional que vai debater. 
V. Ex.n vai participar, cu vou participar c todos nós Iremos dar a. 
no.~.~:t opinião. A~ora V. Ex.n não pode negar, sobretudo se estiver 
com o pê na terra, diante da rcalldnde institucional brasllelra, de 
que r.arecemos de uma urgente reformulação partidária, de uma 
ur~ente reformulação politica e esta virá a seu tempo, virá com 
anis! 1a, virá para atender, sobretudo, aos anseios do povo brasi
leiro. 

!I SR. OJmSTES QUÉRCM I MDB - SP I - O cerne do meu 
ráplcLJ pronunciamento de hoje tem o objetlvo, apenas, de denun
ciar :1 ~lação que as decisões a respeito dessa reforma partldó.ria 
n Qlil '/ Ex.•l se refere, estão sendo tomadas pelo Governo, à. re
velia at .-. dn. ARENA. Nós comprovamos que, enquanto o Lider da 
AREN:, •l:l. Câmaro faz Indagações aos seus liderados, o Presidente 
da Af, .. NA responde D.quelas lndago.ções ao sair do Palácio do 
Planalto. 

NO..: do MDB, evidentemente que somos, porque até por lm
po.'ilçill programó.tlca, ravoró.vcts ao pluripn.rtidnrismo. Ocorre que 
nôs, por tudo aquilo que se n.nal1sa neste Pais, n.inda não estamos 
rcspfrn<:do aquele ar democrático de cle~ções diretas, de pnrttci
paç:J.-~ popular, de sindicatos Uvres, para que possamos estar tran
qüilo:-; I! reformular dois partidos e através de três, quâtro, cinco 
pnrt:dus, realmente, fazermos uma democracia parttdó.rla neste 
Pais 

Nün l'Stamos convencidos. Hoje o quadro partidário é talso, 
con~•· llls~e há al~um tempo, nesta Casa, o Ilustre Presidente, Luiz 
Vlall.L l'o·mos neste Pais um Partido sem voz, que é a ARENA e um 

Part)(lo 1'111 vez, que é o MDB, temos um quadro partldó.rio !also, 
pnn· !• ~·xlste um sistema que manda neste Pais, que decide por 
tnrl no,· que l!ncamlnha as dcc!sões da maneira. que quer. da 
ffit', .a fnrma que está encaminhada n. decisão a respeito da reter
ma p:l.!"llc!;trla c está Induzindo a ARENA a aceitar essas decisões. 
E e n n · · rmos J'rlamente a questão, esta é a grande realidade. 

o .ir Lomant..1 Júnior 1 ARENA - BA 1 - Fique tranqüilo, 
pos.st1 a:- ;urar que V. Ex,1l vai participar. Todos nós Iremos pa.r
tlclp;ll' t dl'bates, será o mais amplo possível sobre a refor~ 
mulação ~· ·litica elo Pnis. Eu sinto que V. Ex.11 cstã multo preocupa~ 
com as con~11ltas que o Ilustre Senador afirma se vem tnzendo den
tro cL: :\RENA. Isso é um processo normal num regime democrá.tl
co. A t:•m:>ulta a cada lnte~rantc do Partido, pelo seu Presidente, 
ou pelo "Presidente da República, que é o Presidente de hon.ra do 
na~~· ····1: .;rio, é um problema Interno nossa. Compete tambem ao 
MI:' I <J ·tl Presidente lndngar nos seus parlamentares qun.l o seu 
po1. jl' \'lstn para que possamos, num debate tranca, realmente 
cnc• . : :·: ') melhor caminho, através do debate no Congresso Na
cional. ''"l'a assegurarmos a plenitude dcmocró.tica que é n. aspi~ 
ração d1· todos nós. 

O SI!, ORESTES QU~RCIA I MDB - SPI - O que r.ós ln.men
ta.mos. Ex. 11

• é exn.tamcnte Isso. 

Todos sabemos que Iremos debater, na tribuna. do Congresso 
Nacional, este projeto: que teremos liberdade de fn.lo.r, de criticar 
o projeto, de apresentar emendas, de discutir, de debo.ter. 

O C't•,•n·csso val debater, discutir, talar, a. Imprensa vn.i noti
ciar c, dt · Jls, a ARENA vai aprovar o projeto de acordo com o.quilo 
que vle1· oo Pnhi.clo do Planalto. 

o Sr. l.omnnt~ JUnior 1 ARENA - BA) - Orn., nobre Senador, 
nós não temos culpa de ser mn.lorin. 

O Slt ORI,STES QUÉRCii\ <MDB - SPI - Esta é a minha 
prcocupaçüo, todos snbemos que vai ocorrer Isso. 

O Sr. Lomanto JUnJor <ARENA - BAl - Não vo.l, Ex.a O que 
vni ocorrer é o seguinte: um debate franco com dl.scordti.ncla de 
•pontos dl.' vista c se, etetlvamcnte, qua.lqucr um de nós tiver Ul1Ul 
poslçilo contró.rin nós hn.vcrcmos de manifestar o. nosso. discordti.n
cin, Agom, se esse projeto de reformulação politica resultnr de 
um t•ntcnclimcnto entre o Governo e ns Lldcro.nçn.s do seu Partido, 
nós Iremos dctcndC-lo nqui: se nprovndo, ele representa, sem dU
vida nl~lll•l:-t, a. mn.ni!est.ação da mnlorla do povo c que nós somos, 
sem dúvida, n próprln mniorin. do povo sintetizado no congresso 
Nnclonnl. 

O Slt. OltESTES QUllltCIA <MDB- SPI - VCja V. Ex.•, pelas 
declara~·~~~·.-; do nobre Senador On.:;tão Müllcr, o que ocorre no. 
ren:Hlach' t' que nüo cstó.. bem de acordo com nqullo que V. Ex.• 
dlsS!~. Ptu·o·t~c~nw que o Governo jú. dccltllu peln mudn.nçn do nome. 

Ora, se a ARENA quiser mudar o nome, que a lei a. autorize !nzê-lo 
ma.:; não Impor ao MDB que mude o seu nome porque isso é wnn 
vlo!Cncla; C um dos :J..<>pcctos jn. tratados dentre outros nspcdos 
violentos. 

O Sr. Gastão J\1üller IARENA - MTI - V. Ex.a. permite um 
npartí!? 

O SR. OltESTES QUÉI!.Cii\. IMDB- SPI -Com todo o pro.zcr. 

O Sr. Gastão ~Jüller <ARENA - MTI -Eu dJsse Isso porque 11 
cm todos os jornnls c cm conversas que deveriam se~ Pnrtldos, 
porque Movimento ou Aliança não sã.o Partidos. Agora, acho que 
há uma solução: o nosso Brasil é o País do "jeitinho": Partido do 
Movimento Democrático Brasileiro. Pronto! Acrescenta-se o "Par
tido". 11: uma sugestão. Agora, Senador Orestes Quércla, o prlnclplll 
- c acho que há um pecado orlglnal, desculpe-me, no raclocin1o 
de V. Ex.a. - parece-me, é que v. Ex.a. ainda raciocina como se 
estivéssemos sob a égide do .Al-5. Foi o que, em outras palavras, 
disse o nobre Senador L<lmanto JUntar: quem vn.t decldlr somos 
nós c democracia é a decisão da maioria. Então, o Governo não 
pode obrigar a dissolução da ARENA, nem do MDB. Pode até su
gerir, mas quem vai decidir somos nós. 

O SR. ORESTES QU~RCJA !MDB- SPJ -Ocorre que as li
deranças polittcns estão com n boca torta, em rn.2ão do uso cons
tante do cachimbo, e embora não estejamos sob a égide do AI-5, 
parece que as circunstâncias que envolvem o Governo são as 
mesmas. ·. 

O Sr. Gastão Müller <ARENA - MTJ - Ainda bem que V. 
Ex.a. diz que parece. Mas não é o ta.to, porque jurldicamente não 
existe mais condições de arbítrio do Governo em nos obrigar a. 
autod.issolver. Eu acho que ele pode o.té tentar, mas se a. :Maioria 
decidir qut: não, é não. Agora., sugestão num projeto de reformu
lação pnrtldárla de que se acabe com Movimento e Aliança. e se 
!armem partidos, mesmo que sejam os dois com outro nome, não 
acho nada de mais; nem atende ao MDB, e também não atende, 
Individualmente, a nós. 

O SR. ORESTES QU~RCIA 1 MDB - SP 1 - A não ser que 
se perguntasse no MDB se ele tem essn. Intenção. Se não, não. 

O Sr. Lãzaro Ba.rbozn fMDB- GOl -V. Ex.u me permite um 
aparte? 

O SR. ORESTES QU~RCIA IMDB- SP 1 -Pois não. 
O Sr. t..áza.ro Barboza. f MDB - GO l - Eu não sei porque, emi

nente Senador Or'estes Quércia, existe nos arraiais do Governo 
uma. prevenção contra aliança e movimento. Nos antigos partidos 
existia um, por sinal de dimensão nacional, a União Democrática. 
Nactona.l, um partido que teve vida durante longos anos, só vindo 
a ser extinto com o ato de violência. que eliminou todas ns a.gre
núnçõcs então existentes. E eu não me recordo de ter ouvida, cm 
nenhuma época, opinião de quem quer que tosse a respeito da. 
Inconveniência ou da llegal!dllde de um partido que, ao Invés de ter 
a sigla Inicial com Partido, com P, tivesse por exemplo, de. União, 
ou de Movimento, ou de Aliança. Aliás, Uniiio e Al!nnça, parece
me, são a mesma. coisa. E por que só a.gora? 

O SR. ORESTES QUERCJA <MDB- SPI -Agradeço o aparte 
de V. Ex.a. que, num exemplo histórico recente, demonstra clarn
mente que um partido tem todo o direito de ter suil. denominação 
de acordo com o que entende o. mnlorin de seus integrantes. 

O Sr. Gastão ~lüller !i\RENi\ - MTI -Senador Orestes Quér
c!a, V. Ex. a. dâ licença? 

O SR. ORESTES QU~RCIA IMDB- SPI- Pois não. 
O Sr. Gastão Müller <ARENA - MTI - Através de V. Ex.•, 

vou responder ao nobre Senn.dar Lázaro Barboza. Eminente sena
dor Lázaro Bnrboza, nós que nos damos muito bem, snbcmos que n. 
politica é puro fenômeno sociológico. Quando se fundaram a UDN 
c outros partidos que V. Ex.u citou, depois dn ditadura varguistn.., 
que acabou em 1945, era vâUdo. Hoje n evolução prova que os par
tidos políticos devem ser cha.mo.dos partidos. Não hó. prevenção 
alguma contra União, nem contra Allnnça. Hã umn tendência de 
se provar, sociologicamente - e politica é pura vida sociológica 
- que nào rtca bem pnra partidos polit1cos nome como Allnnçn, 
Movimcn to ou União. Todos devem ser padronlzndos como partidos 
politicas. O nome, cada um vnl escolher o seu, no cnso de serem 
dissolvidos ou no caso de serem re!ormulados. 

O Sr. Llizaro llnrboza <MDB - 001 - Eminente Senador 
Orestes Quércin., desculpe-me pelo contra-parte. Tenho o. irnprc56Ü.O 
de que não procede, de fonna. alguma, essa prevenção contra umn. 
sigln. Será. simplesmente por ser Aliança do gênero !cmlnino? 

O Sr. Moacyr Dalla IARENA -- ESI - Permite V. Ex." um 
apnrtc? 

O Slt. ORESTES QUEJtCIA !MDB - SPI - Dou, com Iode> 
prnzer, o aparte no nobre Scnndor Moncyr Dnlln. 
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O Sr. Moacyr Dnlln. !ARENA- ESI- Senador Orestes Quércin, 
causa-me estranheza n preocupação de V. Ex.n, nesse magnifico 
pronunciamento que faz hoje. Estranheza, por um lado, Já que 
tem bastante segurança da potencialidade do Movimento Demo
crático Brasileiro, jó. QUe tem certeza do crescimento da agrcmla
çiio, niio é de se estarrecer se houver uma mudança, porque com 
ela se carrega tudo, nada tlcará para trás, V. Ex.~~., que teve cinco 
milhões de votos, tem uma liderança firmada. Em São Paulo, v. Ex.•' 
é um nome c uma bandeira. Se V. Ex.•l for para outro partido, 
carregará, lpso facto, todos aqueles votos, a não ser que V. Ex." 
entenda que não quero dar crédito - longe de mim qualquer 
pensamento duvidoso - a que esses cinco milhões de votos obtidos 
por V. Ex,n. não lhe pertençam, c slm no seu Partido. 

O SR, ORESTES QUllRCIA IMDB- SPI- E entendo que eles 
pertençam ao meu Partido. 

O Sr. l\toacyr Dalla I ARENA- ESl - Receba V. Ex.n, então, 
os meus aplausos e ns minhas homenagens, 

O SR. ORESTES QUllRCIA IMDB- SPI -Evidentemente fiz 
a pregação, na campanha de 1974, levantando a bandeira do l\o,C3. 
a legenda c o programa do Partido. Portanto os votos são do meu 
Partido. Se amanhã, por infelicldnd~. eu sair daqui, o suplente 
será o do meu Partido. A vitória foi do MDB em 1974. 

S claro que se formos computar vitória política numa eleição, 
diversos componentes deverão ser somados: o do pessoal, a· do 
trabalho, o componente da bandeira do Partido. Se tivesse sido can
didato da ARENA, evidentemente não teria ganho as eleições. 

O Sr. Moacyr Dalla !ARENA - ESl - Então V, Ex.n. há de 
me permitir fazer um pequeno reparo. Com excelsa venia da afir
mativa anterior ao contra-aparte ao eminente Senador Lomn.nto 
Júnior, V. Ex.n. h:l de reconhecer, porque é meridiana a verdade 
que nesta Casa e na outra congénere, a Câmara dos Deputados, 
a ARENA tem malorln. E, no atual regime dcmocr:ltico, de qual
quer form:t., vamos ter de votar a lei partidária se vier. Portanto, as 
consultas que têm sido feitas, é uma deferência do eminente Pre
sidente de honra do nosso Partido, o General João Baptista FI
gueiredo, aos seus Udcrados. Porque quem d:l sustentação politica 
no Governo é a ARENA. Acho que é uma troca efetiva de entrosa
mento entr.e o P1lrtido que lhe dá segurança política nesta Casa. 
para saber efetivamente qual a orientação que vai dar para não 
fazer um esbulho a sua Bancada. 

O SR. ORESTES QUllRCII\ IMDB - SP I - Agradeço o aparte 
de V. Ex.n. 1::: claro que V. Ex.n. sabe minha opinião, cxpendlda du
rante o meu discurso. Mas lamentamos que as coisas estejam se 
encaminhando como estão. A ARENA, Partido de V. Ex.n., continua 
sendo um partido do Governo, não um partido no Governo, 

O Sr. Loma.nto Júnior fARENA - BAI - Permite V. Ex." 
urn aparte? 

O SR. ORESTES QUllRCIA I MDB - SP I - Com todo prazer. 

O Sr. Lomanto Júnior I ARENA -BAI -Senador Orestes Quer
ela, eu pergunto a V, Ex.n., para continuar as minhas considerações, 
se V. Ex. a é contra a reforma partidária? Se é contra o plurlpartl
darfsrno? 

O Slt. ORESTES QUllRCIA IMDB - SPI - Eu sou ravorável 
à reformulação jurídica do Pais, através da convocação de uma 
Assembléia Nacional Constituinte, que darli. uma nova condição 
juridtca a este Pais. Dentro desse contexto de mudança global, 
total, somas favoráveis à mudança da quadro partidária, à mu .. 
dança do atual esquema de partidos, porque a MDB, como eu disse 
e repito, pela Imposição do sou programa, é pelo plurlpartldar!smo. 

O Sr. Dirceu Cardoso IMDB - ESI - Pennlte V. Ex.• um 
aparte? 

O SR. ORESTES QUilRCL\ IMDB- BPI -Com todo o prazer, 
Senador Dirceu Cardoso. 

O Sr. Dirceu Cardoso IMDB - ESI - Nobre Senador Orestes 
Quércla, tem razão V. Ex.a. Os percn.lços da ARENA, os estudas da 
All.ENA c as demoras da !\R.ENA dentro da rc!ormulaçiio partidá
ria é para que, no rim, ela seja o Tlrndcntcs da llbertaçiio parti
dária, mas com o pescoço do MDB. 

O SR. ORESTES QUÉRCL\ IMDB- SPI - Agradeço o aparte 
de V. Ex.a Ouço agora o aparte do Senador Humberto Lucena. 

O Sr. Humberto Lucena <MDB - PBl - Tanto V. Ex.n. tem 
rnzão no .seu discurso, nobre Senador Orestes Quércln, ao abordar, 
mais uma vez, o tema da extinção dos Partidos que ainda ontem, 
daquela tribuna, ouvimos o Senador Murllo Badaró, cm nome da 
Liderança do Governa, responder na Lidcr Paulo Brossnrd, nflr .. 
mando catcgor!cnmcnte que o Governo não cogltavn, cm nenhuma 
hipótese, da cxtlnçüo dos Partidos. Entretanto, hoje, toda u Im
prensa publica a !onnuló.rlo n que se refere V. EX.1l, que e n nrova 
mais que evidente de que n cxtinç[lO é uma nltcrnntlva cm mnrchn 
nos estudos da Mlnlslórlo dn Jufillçn. 

O Slt. ORESTES QUr.ItCIA I MDB - SP I - Agradeço o aparte 
de V. Ex." 

O Sr. Loma.nto JUnior IARENA- BJ\1 - Permite V. Ex,11 um 
aparte? 

O SR. ORESTES QUÉRCIA 1 MDB - SP 1 - Pois não. 

O Sr. Lomanto Júnior 1 ARENA - BJ\ 1 - Senador Orestes 
Quércla, o que o Senador Murila Badaró atlrmou na tarde de 
CJntem, continuamos afirmando na tarde de hoje. Não há preo
cupação casuistlca: A extinção dos Partidos poderá ocorrer para 
uma reformulação mais ampla, mas nós, através da sua represen
tação, através do Congresso Nacional - o MDB e n ARENA - é 
que vamos decidir da extinção dos Partidos. l!: o Congresso Nacional 
que vai decidir com a partlclpaçõ.o de V. Ex.1l e de .seu Partldo. 
Será. esse o caminho para urna ampla reformulação? 11: n Indaga
ção que faço. Acha extremamente exagerada n sua preocupaçf•.a. 
O que realmente me surpreende hoje, nobre Senador Orestes 
Quércln, é o cuidado que a MDB tem cm cntatlzar essa preocupa
ção, quase que a tlar da pele, revela temor com a pluripartlda
rlsmo. Quantas vezes lemos, através das colunas dos jornais, de
clarações cm que lideres do MDB nfirmnvo.m "llvra-no:; dc.s~a ca
misa de força que é o bipartldarlsmo". Hoje o que vemos é o rever
so. uma enorme preocupação em manter-se o atual regime part!d:i
rlo, queria dizer no Senador Dirceu Cardoso t', por seu intcrm(tdio. a 
todo o MDB que nõ.o há preocupação dos Integrantes da ARENA 
cm extinguir seu Partido. 

O SR. ORESTES QUÉltCIA I MDB - SP l - Claro! 

O Sr. Loma.nto Júnior I ARENA- BAI -Até agora, Ex.n, só 
temos somado vitórias nas lutas políticas da Aliança Renovadora 
Nacional: até agora só temos assinalado o registrado êxlt.o, portan
to. não estamos absolutamente preocupados com a sua extinção. 
Pelo que eu sinto ai, através das palavras de V. Ex.11 , até parece 
que estamos ansiosos para que se extinga a nossa sigla, no contr:i
rlo. Ternos a certeza de que, se não ocorrer a ampla reformulação 
partidária com a extinção dos Partidas conseguiremos navll:i vitó
rias, sobretudo as reallzações de um Governo voltado para os 
altos interesses do Pais, com o aper!elçonrnento do sistema demo
crático. nós estamos caminhando, cada dia mais. para a nosso 
fortalecimento: mas o que todos nós desejamos, o que V. Ex.n de
seja, o que o MDB deseja, a que o Pais Inteiro deseja é uma rerar
mulação partidária que consulte aos anseias naclonal.s, que abrigue, 
não aglomerados humanos, mas que essas agremiações tenham 
programas definidos, e os homens nelas se integrem dentro de 
um lde:irlo, de uma filosofia, da orientação vcrdndelramentc pro
gramática. Este é a nosso desejo, que encerramos o ciclo deste 
nrtiflciallsmo. O bipartldnrlsmo já cumpriu a sua missão c preci
samos marchar para o plurJpartfdarismo, a fim de que possamos 
l•xercttar melhor o regime democrática. Este, o meu ponta de vistn. 
Chegaremos mais rápido no aperfeiçoamento democrático, através 
do sistema plurlpartldárlo. 

O SR. ORESTES QUtRCIA I MOB - SPI - Sr. Presidente, 
vau repetir novamente - para encerrar - lembrando as palavras 
de V. Ex.11 : que hoje temos no Brnsll um partido sem voz c um 
partido sem vez; um quadro partidário ralsltlcado pelo longo pe
ríodo de arbltrlo que .se Impôs a esta Nação. O MDB é favorável 
ao plurlpartldarlsmo, dentro de um regime democrático, que ainda 
não é o regime que vivemos. Em razão disso, por tudo aquilo que 
for ser feito por intenção do Governo, na sentido de modifh:ar um 
Quadro partidário que não tem as condições de dar a imagem de 
\'!vermos num regime de democracia de partidos, somos pela ma
nutenção do estado atunl. 

Sr. Presidente, o que ocorre na realldade, com essa Idéia do 
Governo, é a sua Intenção, conhecida de todos, de atingir o MDB 
como força catallsadora da Oposição neste Pais. Todo mundo sabe 
disso. Toda a Nação conhece a Intenção do Governa .. . 

O Sr. Lomanto Júnior <ARENA - BAI - V, Ex ... c o seu 
Partido estão preocupados demais com a criação de novas agrc
rl!,lações, que até dá para desconfiar das razões dessa preocupa· 
çao ... 

O SR. ORESTES QUERCIA IMDB - SPI - ... de cindir a 
Oposição como federação de oposições neste Pais. Quando o MDB 
perdia eleições, antes de 1072, ninguém se preocupava com o MDB. 
Depois de 74, tivemos a Lei Falcão! o "Pacote de abril"; depois 
recentemente, n tentativa de lmplosuo do Partida. E agarn, aque
le Governo, que vem anunciando ser um Governo de abertura 
quer corneter a tnnlor dns vlolênc!Wi: quer atingir o Partido dÚ 
Oposição. 

Eram cstns as minhas palnvrns, sr. Presidentl!, e ngrndeço a 
benevoWncla de V. Ex.11 cm ter permitido que nós nos ~tcndéssc
mas, neste debate, um pouco nlém da tempo reJ:ulnmcntnr permi
tido. 

Multo obrigado. jMuita bl!m! Pulmn:-;,J 

O Slt, I•JtESIDEN'fl~ 1 Lu ir. VIana 1 - Concedo u pulnvrn no 
nobre Senador Lulz Cnvalcnntc. 
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O Sll. J,UJZ CAVALCANTI~ !ARENA -- AL. Pronuncia o sc
~utnte discurso.! - Sr, Presidente, Srs. Senadores. 

Na semana passada, precisamente na terça-feira, ocupei esta 
tribuna para discorrer sobre as exportações brasileiras relat.tva.s 
ao ano de 1078. Naquela oportunidade, ressaltei os 10 produtos que 
mais concorreram parn amealhar divisas brasileiras no exterior. 

Hoje, pretendo razcr um trabalho semelhante, desta vez sobre 
as Importações, rocaHzando os lO produtos que mal.'i divisas nos 
tiraram, ou seja, os 10 grandes vilões de divisas ~rasllclras. 

Relembrando, cm 1078 as Importações somaram 13 !lllhócs 
c 030 milhões e as exportações, 12 bilhões e 651 milhões; um 
<.lêficit, portanto, de OBB milhões de dólares. 

Os produtos que mais divisas nos tiraram, que mais pesamm 
na no~sa balança comercial, por ordem decrescente, foram os se
guintes: 

J.1lJ Combustíveis c lubrificantes. 

Despendemos nada menos de 4 bilhões e 485 mllllões de dóla
u~s com a aquisição de combustíveis e lubrificantes que corres~ 
~Jonde a 32,9% do total das Importações. Desses 4 bilhões 485 
milhões, só o petróleo c derivados ablscoltaram 4 btlhões c 220 
milhões. A diferença, ou seja, 265 milhões, corre por conta, pre
ponderantemente, da. importação de carvão, com a qual, nos úl
timos anos, temos despendido quantias cm tomo de 230 mllhões 
de dólares. 

Em HJ77, os combustíveis e lubrt!lcantes nos. custaram 4 bi
lhões c 81 milhões. Houve, portankl, cm 78, um aumento de 10%. 

Aqui, não posso resistir à. tentação de salientar um pequeno 
engano no relatório do Banco Central deste ano, à página 168. 
Esse relatório dá as importações de petróleo bruto c derivados 
decomposta em duas parcelas. Primeiro, importação somente de 
petróleo: 4 bilhões e 03 milhões: importação de derivados: 127 
milhões. A soma das duas parcelas dá 4 bilhões e 220 milhões 
de dólares. Mas, por engano, o Banco Central comeu dez mi
lhões de dólares, apresentando um dispêndio de 4 bilhões 210 
mllhões de dólares. Pode o Banco Central não fazer questão dt 
10 milhões de dólares, mas a. aritmética faz questão disso. 

2. o J Bens de Capital. 

O item subentende material de transporte - veículos e ma
terial ferroviário, veículos automóveis, aviões c material de na.ve
Hação aérea, navios e material para na.vegaçã.o fluvial c maritima 
- e máquinas e material elétrlco. 

Com bens de Capital despendemos 3 bilhões c 522 milhões 
de dólares, ou seja, 25,81?P do total das Importações. 

Em 1977, havíamos gasto 3 bilhões c 101 mllhões de dólares, 
tendo acorrido um Incremento em valor de 13,6%. 

3.0 l Produtos Químicos. 
Produtos químicos: produtos orgânicos c inorgãnlcos; extra

tos tanantes c tintorlals; produtos para fotografia c cinematogra
fln. Gastamos, com isso, 1 bilhão c 513 milhões de dólares, cerca 
de 11% do total importado, 

4.0 J Cereais. 
Despendemos 700 milhões de dólares na. aqulslçf\o de cercais, 

que signlricnm 5,1% da.s importações totn.is. 
Em 1977, gastamos, o.pcna.s, 279 mllhões de dólares. Houve, 

portanto, uma vertiginosa subida de 151%. Somente o trigo levou 
541 milhões; o milho, 137 milhões. Ao todo, esses dois cereais dão 
678 m11hões de dólares, restnndo apenas 22 milhões para pequenas 
aquisições no exterior, de arroz da. Bolívia, e do feijão branco, que 
co.stumclramente importamos em cerca. de 3 mllhões de dólares, 
todos os anos. · 

'segundo revela o relatório do Banco Central, "Os dispêndios 
com Importações de cercais ultrapassaram o nivel mals alto já. 
registrado, de 533 milhões de dólares, ocorrido cm 1976". 

5.0
) Alimentos. 

Animais vivos e produtos do reino animal; legumes e horta
liças; frutas: café r. chit: especiarias e bebidas, também. Note-se 
que o relatório, rotula, euremlcamcntc. bcbidns rte alimento, o que 
pn.ra uns é mesmo verdade. Total: 495 milhões de dólares, ou 
seja, 3,6% de todas a.s importações. Em 1077, foram. 420 milhões. 
Em 78, portanto,. houve um dlspimdlo, a, mais, de 18 1

;;., 

0,0 1 li'crro fundido C tl~O. 

fi:m .~l'X\-0 lugar, -172 milhÕl'!l dt• dúlart'!l f~ram US COillprns de 
!'c•rrn c a~o. Jm~ch:nmente :1,sr;;. ela importn~;ao ~~lobal. F.m Hl77. 
!i':'~l mllhlw~;: houve portanto um :>iJ~niflcatlvo (il'CI'S:-'n de ~3··;. !lrt.'l 
!mtlllrlttçrit'~; dt• ferro J'unclldo c a~·n. t\Jiú.~. t.a!:i lmpur\.al;llt'S. Vt~rn 
f'lll accntuacln dt•clinlo. haJa vt:-;I.!L a ml•dJa :~:-:,:.1! dn qitltlql!i'llll> 
1!17~~-· .1\)7[), nlh' rol ([p 1\~:1 lllllill-H.'S dt• r!r"lla:'t·~;. C!l!d.!',( ol,'i •i7~l nll· 
i!Uit"l 'lll l!l'lB, tJ qut• ht•llJ a!t•sta a l'\'lllu<::·tu dú plalll' .~ldl'rÚr!~lco 
:l:tl'ion:t! 

7.0 1 Metais não-ferrosos. 

O Item en~Ioba os ferrosos comuns - alumínio, cobre, chum
bo, estanho, níquel - e os não-ferrosos especiais - bcrllo, tltã
nlo, magnésio, lítio, etc. No total, 437 mllhõcs de dólares, que 
respondem por 3,2% das importações. Dentre todos, o malar vilão 
é o cobre, rel:iponsável pela metade do dispêndio com não-ferro
sos: 210 milhões de dólares. Depois vem o a.luminio -com 121 mi
lhões c o zinco, com 36 milhões. Em 1977, os não-terrosas custa
ram 50-1 milhões. de dólares. Houve, portanto, uma bendita queda 
de 15% no dlspendlo total. 

Vale a penn. constatar que a ·mêta, contida no 2.o PND de 
produç:i.o de 100 mll toneladas de alumínio, aprazada para o rinal 
deste ano, já !ol alcançada. Quanto à mtta do cobre - 60 
mil t.Qf!L'iíldas - esta, infelizmente, não será atingida, devendo a 
produçao flca.r um pouco abaixo das 50 mil toneladas. De qual
quer modo, ju. demos bom avanço em relaçã.o às minguadas lO 
mil toneladas produzidas em 1971. Contudo, ainda estamos bem 
distantes da auto-suficiência, posto que nada menos de 159 mil 
toneladas de não-ferrosos foram Importadas em 1D78. 

lL0 l Instrumentos e aparelhos de ótica, de medida, de ci
rurgia 'c de som. 

Tais lnstrumcn tos nos custaram 430 milhões de dólares quer 
dizer, 3,1 ~~ das importações. Em 77, tínhamos gasto neste' item 
360 milhões. Houve, portanto, um Incremento de 19%, em valor. 

!),0 J Matérias pl:ístlcns. 

Isto C: borracha natural e sintét~ca. e plásticos artl!iciais di
versos. Nesse item empregamos 336 ml!hões de dólares, slgnitl
cando Isto 2,5"/n do total dns importaçoes. Em 77, despendemos 
287 milhões. Um saldo, portanto, de 17%. 

O relatório do Banco Central diz que, com borracha natural 
e sintética, toram ga.<.tos 13< milhões de dólares. Não expllc!ta, 
portanto, qual o dlspcndio com a borracha natural, exclusiva
mente. 

Em Conjuntura Econômi?, número de fevereiro último, ti
camas sabendo que a produçao de borracha. natural, no Pais, foi 
somente a 22 mil toneladas, em 78, enqun.n.to o consumo se elevou 
a 74 mil toneladas, das quals mais de 80% toram empregados 
nos 20 milhões de pneumáticos que o Brasil !a.bricou no ano pas-
sado. · 

No âmbito mundial, o crescimento da. demanda de borracha 
natural se expande. a taxas .superiores às da produç~. o que 
constitui um rormidavcl ha.ndu~ap para um pais de extensa área 
tropical, como o nosso. Praza nos céus que aproveitemos isso. 

10.0 1 Fcrtpizantes. 

Os tertlllzantes _nos custaram 310 mllhões de dólares, ou seja, 
2,3% das tmportaçocs. Em 1977, foram 301 milhões de dólares. 
Houve um pequeno aumento de 3%, em 1978. Se ben1 que o de
sembolso tenha sido malar do que o do nno de 1977, o volume 
Importado foi 5,2% menor, o que bem traduz a. alta dos preços 
lntcrnnciona.is. · 

Atualmente, a produção nacional de nutrientes t.~lcos - nl
trogênlo, pot:issio e fósforo - corresponde a 44% do ct:'lnsumo, 
sendo que o potã.sslo é. totalmente Importado. Urge, pois, concre
tizar o projeto do poto.sslo sergipano, bem como acelerar a am
pliação da produção do fosfato mineiro. 

O Sr. Gabriel Hermes 1ARENA - PAI -Permite V. Ex.u um 
aparte? 

O SR. LUIZ CAVAI.CAN'l'E !ARENA - ALl - Com multa 
honra, nobre Senador Gabriel Hermes. 

O Sr. Gabriel Hermes IARENA - PA) - Nobre Senador, é 
confortador que se ouça vez por outra, nesta Cn.sa. do Congresso 
Nacional, estudos dessa natureza. Nós nos devin.mos debruçar 
sobre esses problemns do que em muitos problema.s políticos. Esta 
é a grande abertura. que o Brasil c o povo esperam, n. abertura 
do seu Governo, a abertura. de seus . homcn.s públlcos cm busca 
dn. solução desses problema.s que realmente angustiam c empo
brecem o Pnls e a No.çüo, com o que é o seu povo. Veja, v. Ex.n., 
que colsn. dolorosfl.! Vou !nln;r n.penns das coisas da minha. região, 
da Amazor:tla: borracha.. Hn poucos dlns falei, cu, da. borracha, 
dc.sse plcnar1o. Fui sobre o l\.ssunto no Presidente João Baptista 
I"igueircdo, dei conhecimento do problema. e jit tive, Sr. Senador, 
que dizer com certn rudczn nlgumns paln.vrM ao responsável pela 
SUDEVEA. que nchn que isto tudo ê n.lgumn coisa ptLra. se cstnr 
fJlí'cndo brlnc~tdclrn., é o termo apropriado, com um problema tü() 
:il!rio. Importamos bormclm, e.'itnmos expo.'itru a ver o Pai.-; pnru.r 
num dctci"mmado tm~mento, porque bormchu, t!omo JlL•troleo, süo 
prlldutos de qut• no:; t1t.•pcud~!m0s, !t.ojc, r:tru. n vidn !' pn.ra :t 
movlmL·nl:u:tw do P1Lb. Hurrach:~ t::•ta pt·t~c!s:~mentc IM arPa cri
t.t"c·:• (!O mund!1 ;lllrqtw .'ift ttl\U dn:; tt>li,'Út~s do Or!e:ltr• produ:•. ·!J•::. 
.leia tb .lni:; ;J:lt.'il':i. au ladn, :•nH!U~'.I'!J~ u n·~;t.ante dos ~o·:;, tln 
:lrlltl\lr:ul mllntil.tl Jo: :H·.•: •'tlll:.:nt~:llllll:; a CtLtr :1:1 prndll\'i.lll cli' 
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borracha natural. Importamos borracha ntttuml e amd:-t t~mo~; 
que import:u alguns tapas slntéllco,o; qne não fabrlcn.mo:;. Agor!l 
veja o problema do aluminlo a que V. E>-:. 11 faz referência: depen
de, accntua.damcntc, a produção do o.luminlo, pn.m a nossa dcfi
nltlv[l. ltbcrctadc na Importação, de Tucurui. Anuncl:tVa-sc, hú 
poucos dins, c eu deste Parlamento chamava a atenção, o corte 
dus verbas de.'lttnadas n. Tucurui, cujas turbinas, se funcionarem, 
daqui n. 2 unos c melo ou 3, nos livrarão, nos darào umo. cco
nomln tremenda. na tmportrtçüo de petróleo, nos do.rüo economia 
em aluminlo. Arroz: estamos aparelhl~dos hoje. com o ProJeto 
Jart, QlJr. nos deu exemplo, rxcmplo que foi colhido, allâ.s, cm 
experiénclu.s nOI)[iO.S feitas no Instituto Agronõmlco, de produzir 
não pnra o nossa consuma, mas para Cxportn.r bn.o;tantc, para o 
mundo Inteiro. Isso só com rcln.çüo à Amnzõnln.. E o que se vê, 
Sr. Senador? l!i que não estamos cncaru.nclo seriamente e.sst~ pro
blema. Deve V. Ex. a repetir dtscursos como este. A Casa -deve 
ouvi-los, porque C nisto que o povo cstf1 tntercssn.clo, é esta a 
nhertura que interessa aos brn.silclros, a nberturn. que venho. cm 
beneficio dn 11roduçào daquilo que sacrifica os cofres púbUcos, os 
nossos pobres dólares jogados fora por fnltn completa de tntc
rPsse da. nossa parte. 

O.SR. LUIZ CAVALC,\STE I ARENA- ALI-- Senorlor Gabriel 
Hermes, folgo cm constatar, ma.i.s uma vez, que V. Ex.n, como cu, 
tem mais paixão pelos números do que pela politlca. Somo;.;, 
n.flnn.l, um pnrr.doxa de politicas. Multo obrignclo pelo seu llustr:.L
tivo aparte. 

Para concluir, Sr. Presidente. um derradeiro comentário. 

Jâ vimos que o déficit nn. balança. comcrclnl fixou-se em 
938 milhões de dólares. Isto, considerando-se exportações e Impor
tações FOB, ou seja, mcrcadorins postas n bordo no porto de 
embarque. 

Mas, no caso das Importações, hã. que considerar u..s despesas 
com a transporte pnrn. os portos bra.sllelros, vnlc dizer, o valor 
CIF, que abrange o custo das mercadorias, mais o seguro e o frete. 

Mesmo que a frota brasileira fosse suficiente para transportar 
todos os artigos que Importamos, mesmo a.sslm, não poderia fa
zê-lo, pois os ncordos internaclonnls sobre fretes fixam ns per
ccntn.gens de 40% pnrn. cada um dos dois parcc!iros comerciais -
exportador e importador - e deixa 20% paro. os navios de outra.<; 
bo.ndelras. 

Atuu.lmentc, a frot.a nacional é de 6 milhões de tonclnda.s de 
porte bruto, ainda sobremaneira ln.'illflclente, tanto que temos 
navios afretados, num total de 12 milhões d~ toneladas. t que 
a PETROBRAS, pnro. garantir o suprimento de óleo, tem cxpnn
dido, sempre c sempre, sua. frota de petroleiros. 

Só com afretamentos, o d:spéndlo cm 1978. alçou-se a 571 
milhões de dólares, afora os fretes, taxas portuárias c se~-turos. 

Computadn.s todas ess~ despesas, Isto é, con.slderando as im
portações CIF, o.s divisas consumidas com Importações elevaram
se n 15 bilhões c 6 milhões de dólares, ao Invés dos 13 bilhões 
c 679 milhões, pelo sistema FOB. l!Jto, n.Hús, esta esclarecido no 
Relatório do Banco central, na pó.ginn. 26, que fala sobre a co
mcreiallzn.ção mundial, e vale apenas citar n.Irruns países. 

O Sr. Bernardino Viana IARENA - Pll - Permite V. Ex."' 
um o.parte? 

O Slt. LlJIZ CAVALCASTE !ARENA - ALI - Com multo 
prazer, nobre Senador. Ouço o aparte de v. Ex.u. 

O Sr. Bernardino Vlana. (ARENA - Pil - Nobre Senador, 
gostaria que V. Ex.u. me desse um escln.reclmento ... 

O SR. LUIZ C,\VALCANT!l lARENA - ALI -Se puder fazê
lo, Excelência. 

O Sr. Bernardino Viana I ARENA - Pll - V. Ex.1L, que é 
multa entendido em questào cconômicn. ... 

O SR, LUIZ CAVALCANTE !ARENA - ALl - Eu diria pre
tensamente entendido. 

O Sr. Bernardino Viana (ARENA - Pl) - ... c, prlnctpn.l
mente, no que tange ao movimento dn nossa. boJança comercto.l, 
cu queria saber .se os quatro bilhões e quatrocentos mllhões de 
Qólare.s que tivemos de ~upernvit, no a.no de 1078, quer dizer, Wi 

nossas rcserVW!i n.umentaro.m. do uno de 1977 para 1978, de sete 
btlhõcs para onze bilhões e setecentos milhões de dólares. Então, 
eu gasta.rla. de saber se, como todos os nossos emprésUmos con
traldos no exterior, hoje, têm o prazo médio de doze anos, RC a 
nossa divida, no exterior, de quarenta c trés bilhões de dólares 
represcntn.r1n um esforço muito gru.nde para o nrnsil solver CRsc 
compromisso. 

O Slt. LUIZ CAVALCASTE IARENA- ALl - V. Ex." bem 
dlz qut~ us dlvis:as aumentaram de sete bllhõen para dozt~ bllhõe:-;, 
cm númrrO!i redondo!;. M:-ts, a:; 1mportaçõcs brn.'>lll~lrns uumt·n
Lnram upcntts de 1~ bll!lcie:; c 1~0 milhôeli pm·a 1~ bllhót)S, ~~ 
<l5I mllhóe~;. ou :;c~Jit, um num<~nto lie apenn.'i 3,1!•;; . Portant(J, ffiPU 

~~mtnente colel-\a, -- e V. F.x.u sabe multo bem disso ·-- ~~.'ilil: a.u~ 
mcnto de clnco bilhões na.'i divisas, lnfcllzment.e, nüo rol iL custa. 
da.'J cxport:u:ôe.s, mas, senüo, a custa de maior endividamento 
Allus, este t! um ponto a que, no final, faço rcl"erCncla, t' qtw 
pretendo nbordnr em próximo pronuncln.mento, posslvelnwntr na 
tr.rçn-fclra vindoura. 

Mui to obrigado a. V. Ex.11 

Voltando ao relatór1o do Banco Central, o qun.dro da púl);l
nn. ~6 dá, pura al~;uns po.íse:;, 3..) cxportar.;óc!-1 c importações CIF' 
Vemos nele que os F...stados Unidos, para. exportações ele 143 bllhõe.~ 
de dólnrcs, tlvcrnm Importações de 18.1, ou scjn., um fabulo~o 
déficit. dt~ 40 bilhões de dólares. O Japüo, no contráriO, tt~ve um 
sUJJcravit (le 17,4 blll1ócs dt~ dólares e a República Federal da 
Alemanha foi a campeã dos saldos na Bu.Jnnça ComcrciJ.l, 1:om 
20.5 bilhões de dólares, Aqui estilo os números do Brasil, exata
mcnt\~ como cu disse - 12 llllhõcs, 651 milhões de exportaçõc;, e 
15 bllhôcs e 6 milhões de Importações. Um déficit, portanto, de 
2 bllbões l' 355 milhõc.'i de dólnre.s pelo slstcmu. CIF'. 

Na vPrdnde, Sr. Pl"csldrnte. nüo há nenhuma cscnmotcaçüo 
do BC, porqun.nto, no Item ·•trn.n;;ações correntes" do Dalançc 
de Pngnmentos, n~ import.ações sempre foram consideradas pelo 
valor v~oB. recrlindo as despesas de tr[Lnsportc na conttt de .~cr
vlços, em cujo dêflclt total - 4 bilhões c 975 milhões de dólnrcs, 
está embutido o dispêndio com seguro c frete. 

Como j{~ n.nunciet, num próximo pronunciamento, pretendo 
abordar outros aspectos das relações econõmico-flnancclrns do 
Brasil com os demais rmíses. 

Era o que Unha n. dizer. Sr. Presidente c Srs. Senadore:-; 
(Muito bem! Palmas! 1 

O SR. !•RESIDENTE r Alexandre Costa) - Concedo a palavra 
ao nobre Senador Ló.znro Barboza, para umn comunicação. 

O SR. LAZARO .BJ\ltBOSA IMDB - 00. Para uma comunica
c;ão. S.em rcvlsào do orador.J - Sr. Presidente. Srs. Senadores: 

A lmprcn:m do meu Estado noticia hoje a Iminência de um 
choqu~ armado, no norte de Goiás. no Município d~ Tocantínla, 
entr~ raz~ndelr8s c os índios Xcrentcs. 

Ocorre, Sr. Presidente, que há. mais de 10 anos o Governo 
desapropriou mais de dois terços do Município de Tocantínla pa·· 
ra transforma-lo numn reserva Indígena, sem que até a~ora, de· 
corridos tant..Js anos, tivesse assumido qualquer nravldéncla. de 
indenizar as !nzcndclros, legítimos proprietários de fazendas, na
quela rica arca. 

Os .o;uccssivos Prefeitos Municipais de Tocantínia c o:; fa
zcndelro!:i da. região têm andado, nesses Ultimas 10 anos, de He
rodes a Pilatos; ora dizem que o problema é de comp~tCnclrt 
do Mlnlstrn do Interior, c l:i vão eles n. procura d~ Mlnlsterlo do 
Interior; ora transferem sua r<~sponsabilldnde para a FUNAI, e 
lá. vão eles à FUNAI: ora dizem que a responsabilidade de lndenl~ 
zã.-las competira ao Governo do Estado de Goiás. 

Depois de aguardarem p::1r tanto tempo, depois de o munlcipio 
ser palco de acontecimentos Jnmentó.vels, onde multas homens 
perderam a vtdn em entreveras com os indígenas, agora, a situa
ção ali se torna tensa c das mais graves, 

Faço, Sr. Presidente, daqui, um apelo enérgico a S. Ex.", o Sr, 
Ministro do Interior, e às autoridades da FUNJ\1, pnra. que tomem 
lmcdlntas providências, no sentido de criar condições para que ~e 
acalmem os ânimos na região de Tocantínln, e que, sobretudo, 
Indenizem os fazendeiros que, lntcllzmentc, há dez anos, perde
ram os seus haveres e o Governo, até aqui, nãn assumiu a res
ponsabilidade de indenizá-los. 

Se efeUvamente houver a anunciado choque entre os lnrJI. 
gcnas e os tu.zendelros da rcCiüo Sr. Presidente, Srs. Senadores, \J 

Governo será o imlco responsável pelas conseqüências que advl~ 
rão de tão lamentã.vel episódio, 

Ern n comunicação que desejava. fazer, Sr. Presidente, I Multo) 
bcmiJ 

O SR. DIRCEU CAIUlOSO IMDB - ES.I - Sr. Prcsiucnte. 
peço n palavra po.rn uma. comunicação. 

O SR, !'RESIDENTE r Alexandre Costal - Concerto a palavra 
no nobre Senador Dirceu Cardoso, para uma comunlcaçüa lnn-
d/1\vcl, . 

O Slt, DlltcllU CAitDOSO IMDB - ES. Para uma comunica· 
çfto, Sem revlsüo do orndor.l -Sr. Presidente, Sr.s, Scnndores: 

Ilil. dias. cntre~ucl à Me~m requerimento de lnformnçô~s il Casa 
Civil para C"JUC o Sr. Ministro du Prcvldêncln Soclnl lnform:tl"i:iC n 
Cnsa qunl o montante elas dlvlclu.:; ela:; 1~1·undes lndústl"la~; no INPS. 
Como cssus divldus at1n1~lnm ao vullo quase (jUl' lnr.onr.ellivt~l JW
dl, t.nmbóm que S, EX. 41 lnformas.sl' nua! o montnnl.t• ela cllvh\a <.lo 
INAMPS ao~; ho~-iplt.nl.'\ do Bra:;JJ. 
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1-lojl', Sr. Pn·,<;l(jt~nle, O E~tado d1~ S. l':tulo faz a publlcac;l.u 
de uma cl1:c!arar:úo ela D!n·tur!n du Ho:;pJtal do Cúncer. c!t• São 
Paulo, di' ([III' a divida do IN,\MPS pJra eom aquela tnstttmçf1o 
a Un~e n vulto tão si~niflentivo que po(!l_• ocasionar o ft'chamPnt-8 
daquele f'Stabeleclmcnto ho:;pltalnr. 

Port:~.nto, Sr. Prc:-.!dcnte. u Sr. Mlnl:-.tro Jair Soares dechlro\1 
aprnn:-. "aqueles quL• são d1~vedores do INPS, mns até n~:~ra náo 
Pnuneiou, nem anundou r m111to menos e.luclclou b. Nac;ào br~sl
Jdrn o montnnt1~ qut• rJ INAMPS deV(' aos vúrlos hospltnJ:-; do 
Bl'll.<ili 

O Sr . .Jos1~ Uns 1 ARENA - CE. 1 Permite V. Ex.n um apar-

O Slt, lllltCEV C,UlllOSO 1 MDB ES.J - PoJ:-; não. 

O Sr .. losé Lins u\REN:\ - CE.1 - Nobre Senador Dirceu 
Cardoso. tive a honra de ser convidado pelo Ministro Jair Soa
res, para.ac:ompanlui.-Jo, ao final da semana passada, numa vi:-.1-
ta a 0rf.!f~cs elo seu Ministério cm diversos Estados do Nordeste 
brasileiro. Ouvi durante cfiSil:i visitas várias declarações de S. F..x.11 

não só a respeito da qualltindc dos serviços que o ,<;cu ).11r.Jstêrlo 
está prc:-.tnndo ü população brasJil•ira, mas da sua lntí'nção de. 
tanto quanto passivei, prestar .'icrviço.s, cadn vez melhores. S. Ex.n 
se referiu. especlrtcamentc. respondendo a Indagações da Im
prensa dos vários Estados que visitamos, Us qtwstõt>s que V. Ex.n 
estti formulando aqui, nc:-;te momrnto. Sc~undo depreendi, os dé
bitos e o:-; créditos da Previdência c AsslstCncla Social quase ~c 
equivalem. :-;cndo que a dívida global do Ministério para com as 
entidades asslstêncinis privadas, ê de cerca de 10 a 12 bilhões de 
cruzeiros. O Ministério j ó. tonl'JU providências para saldar l'!ssns 
dividas c pura colocar todo o slstrma cm dia, estando sendo en
caminhada, Inclusive, urna lei pa1·a facilitar as entidades públi
r.ns a saldarem os seus compromissos cm atraso com o MlnlstCrlo 
do Trabalho. S. Ex.n dcclar~u. t<1mbém, durante aquela viagem, 
que o Hospital do Câncer de São Paulo, Já hó. mais de uma sema
na. recebe uma parcela de 6 mllhàeii de cruzeiros c ('JUc hoje ou 
amanhã. f'!'itnrlam .~cndo pagos ma1s 12 mllhõt•s, liquidando-se 
n.~slm a dívida nwncionndn. t\s ralõcs para qu1~ aquela lnstltul
çôo feche :mas por~a:-; n:io seriam. portanto. justificáveis pela fal
ta de pagamrnto desses débit~s do Mlni.stér1o do Trabalho. Mui
UJ obrigado a V. Ex.n 

11 Slt. DlltCEU CAitDOSO 1MDB - ES.1 - Pico muito satis
feito com as informações de V. Ex. 11 , mas, Sr. Prr..sidente. faço um 
apelo à Mesa: que as Informações solicitadas il. Casa Civil c ao 
Sr. Ministro da Previdência Social sejam dadas oficialmente, por
que não fui tão feliz quanto o Senador José Llns. S. Ex.n viajou 
com o Ministro e trouxe csssa~ Informações, prestadas a.o .sabor 
das convet•sas intimas. Nós, que não somos intimas do Ministro, 
nem o conhecemos e nunca o vimos. nem mais gordo, nem mais 
magro, queremos n Informação. preto no branco, através do pe
dido de Informação que solicitamos, Isto é, qual o montante es
peciflcadamentc da divida das grandes empresas nacionais ao 
1NPS c qual a clivldn do INAMPS nos hospitais bt•n.sllclros? Sr. 
Pre:-;ldente, muitos desst~s hospitais estão à beira do fechamento. 
devido il. falta de recursos. cm virtude da !alta de pagamento da 
divida d:~ Ministério da Previdência Social a essas entidades assls
tencial.s. 

Essa é a situação do Hospital de São Paulo, que li hoje no 
O Estildo de S. l'aulo. :\ diwçõ.o do Hospital Informa que !'le o 
INAMPS não atl•ncter ao P:l.!tamento dentro de poucos dias, aque
le grande hospital. o maior da Amt!rlca Lallnn no estudo c no 
tratamento do cúnccr - o maloJ' da América Latin:~. - podt• 
tmccrmr as suas atividadcs. 

E cita mais nlnda: o que o INAMPS pn~-ta no Hospital elo 
Câncer, altamente t•spt~clalizadu, 11111 tratamento .dtnmente so!l.s
t!cacto, é o mc:-;mo que Pie pa~a. n um 110spitnl do Interior do 
Brasil. Um hnspltal. portnnto. que núo tem nqurle tratam·L•nto 
sofisticado, nüo tt•m o t'f'Jlll]lanwnto. nao tem os mCdltos <•spccia
IJ~tas. não tem n:1da qut.' :ii' eomparr ao HospJtnl do C:lncC'r, tem 
o pngumt•nto no lllL'!\1110 nivel. 

Portanto, .1 l'ednm:wilo que eu laço C. no ,<;entldo de qut' tcnhu 
curso o lllt'll pt•clldo de tn!'onna.;oõcs L' po.-;sa o Sr. MJmstro lnfor· 
m.ar (JS ·I itt•n."i, qul' contt•m :HJUl'h' dúl:umrntn. 

C~m o qut• Unha a L!izl'r, Sr. Pr~·s!dt'ntL'. t ~tuito bt:lll! Multo 
bl'lll!! 

COJltPARf;CEM MAIS OS SRS. SENADORES. 

,José GuJomnrd -- Evandrn Cal'l't•ira --- Ht.•nriquc dt: La Rocqul' 
Dlnnrt" Mariz - .. h'S!'It' F'rl'il'l' --- Milton Cabral -- Adt'fbal Ju-

n•nw ... M.1rcns li'rt>lre - .. Nilo Cul'lho - Amon dt• Mel!o --- Lu!~~ 
Cnvaltalltl' LourlvuJ Bupt.lsta - ,Joúu Calmon ·-- Amnml Pt'!· 
xolo - Hu~u Ramos ·-- H.oberto Satumlno -- Mnrllo Baclaro -
'l':tlll'l'Pclo Nt'\'t'S -. Amurai l;'urlnn .. l•'r:uwo Muntoru -- l-Jtonriqw· 
Sunlll!o Bt•lwdlto Cnnt'la:; . Vk1·nlt• Vnoh1 P1•drn Pt'dt'll!'l!-ilall 

Ralflanlla Dt•rzl -- ,Jo:-~e Rlcha-- Lt'll.e Cllaves --· I~:velúsiu VIdra 
.Talson Uarn•t.o - Lmwlr Var~a:-~ Paulo UI'Ossarcl Pl'dro 

SiiJl(HI Tarso IJutra. 

o SH.. J•HESIDE:\'TE !Alexandre Co:-.ta 1 ~Sobre a mesa, pro
Jetos de lei q111: !'lerão lldos pelo Sr. 1.0 -Sccretá.rlo. 

São lidos os sc(Juintes 

I'JtOJI~TO OE LEI DO SENADO N.u 13R, DE 1979 

ltevo~n a Lei n,11 6.593, de 21 de novembro de 1978, 
"crue autoriza a alienação das açõt.-s da Federal de Seguros 
S.A., e d;i oulras providências", 

O Congresso Nacional decreta: 

Art. 1.0 F'lcn revo~adu a Lei n.r• 6. 503. de 21 de novembro de 
l!l7B. "que autoriza a alienação das ações dn. Federal de Seguros 
S.A., e dú outras providências'', 

Art. 2.0 Esta Lei entra em vigor nu data de sua publlcação. 

Art. 3.0 Rt•vogam-sr as dl~posições em contr:lrlo. 

Justificação 

Jã se observa um justo c Incontida clamor na opinião pública 
brasileira contra n. dlssoluçüo da Federal de Seguros S.A., empresa 
pública vinculada ao Instituto de Administração Financeira dn 
Previdência Social - lAPAS. 

Att~nclcndo a alegadas pressões conjunturais do mercado, !ol 
editada a Lei n.u 6.503, de 1078 que autorizou os aclonlstas da Fe
deral de Seguros S.A. ''a alienar suas ações em conjunto, mediante 
licitação ,a pessoas tisicas ou jurídicas, de capital privado exclu
sivamente nacional". 

Ora, ninguém desconhece as manobras - quase sempre cer
cadas de êxito - utilizadas para contornar as cautelas legais que 
estabelecem a defesa de capitais e empreendimentos nacionais. 
Neste ponto, é comum ver-se a Institucionalização da Clgura do 
"testa de ferro" a encobrir os reais interesses allenigenas. 

Além do mais. a Federal de Seguros S.A., nos últimos tempos, 
vinha apresentando sensível recuperação financeira, dedicando-se 
aos seguros de crédit{J a. exportação e ao crédito rural, dispen
sando, desta forma, os ânus decorrentes da instituição de novas 
estruturas empresariais nesses setores. 

Neste passo, cumpre destacar, ainda, o perigo que representa 
cair nas mãos da.s mu 1tlnacionn.ls essa importante rente de recur
sos. como, al!iis, jâ salientava o próprio Senador Jarbas Passari
nho. ao afirmar: "Finalmente, a presença das multinacionais em 
negócio meramente especulativo. que não traz nenhum beneficio à 
economia nacional, C uma das razões pelas quais se olha. cada vez 
com mais reserva. para a ação das multinacionais". 

Os motivos ora apontados, aliados a muitos outros jO. por nós 
arrolados em pronunciamentos nesta Casa, são suficientes a re
('Omendar o acolhimento do presente projeto, o qual. no momento. 
assume carâter de urgência. 

Baseado nesses mesmos propósitos, outro parlamentar, o llus
trc Senador Humberto Lucena. também pronunciou-se da tribuna 
do Senado Federal, considerando "altamente lesiva aos Interesses 
nacionais a alienação do controle acionârio da Federal de Se
guros S.A.". 

Sal:l das Sessões, :!2 de mala de 1070. - Jt.a.mar Franco. 

LEG/SL,JÇ,!Q CITAD,t 

LEI N." 6.503, DE 21 DE NOVEMBRO DE 1978 

.-\utoriza a illlemu;iio das a.;i'1es da. Federal de SeJ.:"uro~ 
S.1\,, e dá outras pro\'idências. 

O Presidente da República. 

F'nço saber que o Con~rcsso Nacional decreta c cu sanciono n 
sL•~-:ulntl' Lei: 

Art. 1.0 F'icnm os Hclonlstas da Federal de Seguros S.A. auto
rizados n nllenar suas ações em conjunto, mediante llcltuçüo, a 
pt•ssons físicas ou jurídicas de capital privado exclusivamente na
l'ional. 

ParaJ.,!"rnfo único. A transferência do controll.' ncionárlo serti 
process:lclll pPla Supcrintendôncla de Seguros Privados - SUSEP, 
nns termos elo art, 3G, alinea a. do Decreto-lei n.0 73. de ~J dt~ 
novl•mbro de l!ltl6. 

Art. 2.0 O preço minimo parn alienação corrc:-.ponderá. ao 
valor elo patrimõnlo liquido, acre~cido do valor do fundo ele co
mercio. 

Pal'n~-:rufn único. O vniDI' da vcndn, apurado nu llcltaçúo, :;erú 
rm'l'!g-iclo ate o mCs ela transfert-ncln dns ações, em conformldndc 
eom a varlnçúo do vnlor nominal rt•ajustado das Obl'lf~nçôcs Ren~ 
JUSI.I'Lvt~ls do Tesouro Nnclonal - ORTN. 

Art. 3." t\ consi~-:na~·f1o em rolha ele paganu:nto de prt!mlos de 
·""l:ums. prt·vlsta no !tt!lll VIl do arl. :!.O da Ll'l 11. 11 l.O·lti, dP:! dt• 

• -
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janeiro de 1!)50, rclatlvn a servidores públicos redernls civis c mi
Utnrcs que sejam segurados dn F'l•deral de Seg·uros S.A. na data 
de trn.nsferênclo de seu controle nclonúrlo, poderó. ser mantida 
L.>nquanto não expirados os prnzos das n.púl!ccs vigentes nnqucln 
data. 

Art. 4.0 Esta Lei cntrnró. cm vl~or na data de sun pub!Jcn.ção. 
rcvo~ndas ns disposiçõe.s cm contrario. 

Brasilin, 21 de novembro ele Hl78; 15'1.0 da Independência ,. 
00.0 da Repúbllca .... t:ltNESTO GEISEL - Angelo Calmon de Sá 
- L. G. do Nascimento c Sih•:l, · 

r As Comissõe.'i ele Constituição c Justiça e ele Finan~a:u 

PROJETO DE LEI DO SENADO N." 139, DE 1979 

1\crescenta dispositivo ao \'ig'ente Códig'o de l'rocesso 
J•enal (Deerc:t.o-lei n.11 3689, de 3 de outubro de 1941). 

O Congresso Nacional decreta: 

Art. 1.0 Ê acrescentado no nrt. 285 do Decreto-lei n.0 3.689. 
de 3 de outubro de 1941 1Códlgo de Proce:sso Penal•, o scgulntl' 
parágrafo imlco: 

"Paró.grato imtco. As pessoas comprovadamcntc po~ 
brcs serão dispensadas do pagamento da fiança.·· 

Art. 2.0 Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação. 

Art. 3.0 Revogam~se as disposições em con trãrlo. 
Jus:tificação 

O Código de Processo Penal permite que se conceda liberdade. 
cm certos casos, mediante tlançn. Esse, entretanto, é um recurso 
de que não se podem valer as pessoas humildes. ninda que traba
lhem e desde que ganhem até três ou quatro sahi.rios mínimos. 

Por falta de poder pagar e mesmo trntando~sc de crimes nfinn~ 
çáveis, os multo pobres ficam apodrecendo no xadrez, t•nquanto 
os ricos ou remediados vivem cm liberdade. 

Ante tais fatos, pretendemos alterar a legislação processual 
p~nal para o tim de permitir- mC'lhor, determinar -,que as pes
soas pobres tlquem dispensadas da pagamento de !lanço.. Apre~ 
srntei projeto idêntico na Câmara dos Deputados de n.o 504/47. 

Sala das Sessões, 22 de mala de 1079. - Nelson Carneiro. 

LEGISLAÇAO CITADA 

DECRETO-LEI N,0 3,669, DE 3 DE OUTUBRO DE 1941 

Cõdigo de 1•rocesso Penal 

Art. 285. A autoridade que ordenar a prisão fará expedir o 
.respectivo mandado. 

Parágrafo único. O mandado de prisão: 

a) será lavrado pelo escrivão e assinado peln autoridade; 

b) designará a pessoa, que tiver de ser presa, por seu nome. 
alcunha ou sinais característicos: 

c) mencionará a intração penal que motivar a prisão; 

d) declnrnrâ o valor da tlançn arbitrada, quando a!iançável a 
Jnrração; 

e) será. dirigido a quem tiver qualidade pnrn dar-lhe execução. 

fA Comissão de Constituição c Ju.~t~~·a.J 

O SR. PRESIDENTE <Alexandre Costal - Os projetas lidos 
..,erão publicados e remetidos D.s camlssõcs competentes. 

O SR. PRESIDENTE 1 Alexandre Costal - Estó rlndn a Horn 
do Expediente. 

Pns.sn.-.sc à. 

ORDEM DO DIA 

PROJETO DE LEI DO SENADO N.O 02, DE 1079 
1 Matéria em Regime de tlrgéncla - Art. 371 C, 

da Regimento Interno) 

Vata.ção, cm primeiro turno, do Projeto de Lei do Se
nado n.O 02, de 1070, do Senador Mendes Cannle, que 
mod!tlcn disposições da Lei n.' 5.682. de 21 de julho de 
1071 <Lei Orgi>.n!cn dos Partidos Po!lt!cosl, nllerndn pela 
Lei n.O 6 .217. de 30 de junho de 1075. tendo 

PARECER, sob n.O 101, de 1970, da Comissão: 

- de Constituição e JuHtiÇIL, favorável no projeto: e 

Dependendo de parecer dn Coml!mão de CorlstiLul
çúo e JuBt.lçn sobre n. cmcndn de plenário. 

A mntérln. constou ela Ordt•m do Dia de 16 elo corrente. t(!OdtJ 
a dl.scussào encerrada com apre~cntaçào de emenda cm plcniuio. 

Tratundo~sr tk matéria cm re6r1me de urgCncln., c obPd(•cido 
o disposto no nrt. 3113, II, combinado com o art. 381. ~ 3.0, do 
Rl•glmento Interno, a proposiçf\o foi Incluída. nn Ordem do Dlo. 
de hoje, d('pendendo do parecer dn. Comlssfi.o de Constl tuição l' 

.Justiça sabre n referida. cmcndn.. 
SoUclto ao nobre Senndor Adcrbnl Jurema o pa.recer dn. Co· 

mi:>são de Constituição e Justiça. .sobre a emenda. 
O SR. ADERML JUR"MA <ARENA - PE. Para emitir par<•· 

ccr. 1 - Sr. Presidente, Srs. Senadores: 
O projeto sob exume, de autoria do ilustre Senador Mend(~.~ 

Cllnalc, c que trata, cm sintcse, do ndinmento elos prazos pnra 
n rcaltzaçiio das convenções municipais, estaduais c nnclonnl.s dO:i 
partidas politicas, retorna a nossa a.prcclnção, pnra que examine
mos a Emcnctn. n.O l, n.prescntadu pelo nobre Senador Itamar 
Fr:tnco. 

A emenda visa, simplesmente, reduzir o prazo de prorrogação 
previsto no projeto, de 6 tsc\s1 pa1·n 3 ttrês1 meses, medido. qm· 
nem melhora, nem satisfaz nos objetlvas da proposição, em par
ticular a suspensão tcmpor~ilia "de eventos que exigem grn.ndt• 
mobilizaçáo e ~n.'itos, quando todos csttio com suas atenções vol· 
tuc1a.s para. reorganização do quadro partidário", conforme muito 
bem acentuou o Autor do texto oriAinn.l. 

Nem hfl, na hipóte.s~. fninr·se que a. alteração pretendida 
.seja um "projeto CO('rcltivo", "uma Ingerência da ARENA sobre 
os destinos do MDB'', como assinala o ilustre Senador Itamar 
F'ranco na justificação cln emenda, j:i que a matéria ulcançn 
ambas as organizaçõ-es partidil.rla.s. 

Diante do exposto, nosso parecer é pela rejeição da Emenda 
n.u I. de Plenário. 

O SR. PRt:SJDENTJo; IQabricl Hcrme.s1 - O parecer ao pro~ 
.1eto ê contrõ.rio a emenda. 

Vai-se passar à apreclnçflo do projeto. com ressalva dn 
emenda. 

O Sr. Itamar Franco 1 MDB - MO 1 - Peço u palavra, Sr 
Prt:.'ildcnte. 

O SR. PRESIDENTE I Gabriel Hermes 1 - Concedo a palavra 
ao nobre Senador Itamar Franco, para encaminhar a votação. 

O SR. ITAI\IAR FRt\NCO I MDB - MO. Para encaminhar n 
votação. Sem revisão do orador. I - Sr. Pr~:sldcntc c Srs. Sena
dores: 

O Senador Mendes Ca.nale apresentou projeto mod!Hcando o.s 
disposições dn. Lei n.0 5.682. de 21 de julho de 1971, que é a Lei 
Orgànlca dos Partidos Políticos, que diz a seguinte, no seu art. 1.0 : 

"Art. 1.0 Os prazos a que se refere o a.rt. 28 da Lei 
nP 5.682, de 21 de julho de 1971, com as mod1tlcnçõcs 
constantes do n.rt. 1.0 da Lei n.0 6.217, de 30 de junho 
de 1075, ficam prarrog:Ldos pelo período de 6 !seis> meses. 
dentro do qual os partidos políticos poderão realizar su~ 
convenções munlclpnls, estn.dunl.s c nacionais." 

Sr. Presidente, antes de comentar a emenda que apresentei 
ao projeto de lei do Ilustre Senador Mendes Cana.le, queria npro· 
veit[U' pnrn. estranhar o regime de urgência. dada. a esta votação. 

Eu tenho uma Indicação aqui no Senado, por exemplo, permi
tindo o cstágto de unlvcr.sttó.rios, que tal apresentada hil. mais de 
três anos, c eu praticamente já estou com meu mandato em con
tagem regressiva c sinto que vou tcrminô.·la sem ver essa Indica
ção, pelo menos, votada pelo Plenário do Senado. 

Evidentemente, me cnbc, antes de comentar o projeto do Sena~ 
dor Mendes Ca.nale. bem como a minha. emenda, lamentar qui.' 
uma 1ndlcnçrlo quE" palra sobre a Mesa Dlretora. hó. qunsc três anos, 
que não é de ardem politica., que permite o estágio de unlversitá~ 
rias no Senado Federal, n. exemplo da. CàmnrD. dos D·eputndos, 
.'3cqucr cs.'ia Indicação aparece, quando par vó.rlns c várias vezes foi 
sollcttada pelo represcnta.ntc de Minas Gerais, 

Mas me cabe, Sr. Presidente, comentar o projeto do Scnn· 
dor Mendes Cnna.le, bem c:omo ,n minha emenda. 

Nn justlflcntlvn. que a.prescntcl, cu entendo que dt~ve ser dndo 
a.o Dirctórlo Nacional, que é o órgão máximo do pu.rtlda, o direito 
de responder por essa. prorroga.çfao. E argumentei da seguinte 
forma: 

Não hil como st~ c,dltur uma lei nut.ônamn quando se deve 
alterar a rednçüo da Lei Orgimicn dos Partidos, formando
se norma permanente, nüo cn.suisUcn. 

Com todo o respeito no nobre s~nudor Mendes Cnnnlt! que cstó. 
com n midor boa vontade no Pntendlmento elo seu projtoto com n 
emenda por mim apn~scntadn, l'l:t nüo dt!lxn. eh• lil'l' uma lei cauls· 



tlca, para o momento. Entüo. o que pn•tpndt·ri;lmos com a nos.ln 
~~mt•ncl:t? Transformar Isso numn norma Jll•rmancntl· para a Lt•l 
On~:'u:lca dus Pnrtldo.s 

Fttl mais além. Sr. Presidente, ao an~umt•ntar t•m relac;ho ao 
mCrlto, quando cll.sse, nu just1flcatlva, o seguinte: 

Quanto no mérito deve-s~! observar que a !i.provac;ilo eh· um 
projeto coercitivo com os votos da ma!orla parlamr·ntar 
sl~nl!tca uma lngcréncla da ARENA sobre os dc:itlno ... c.Jo 
MDB, o que, c\Jdentt•mcntc. sPrla :nadmisstvel. 

J:: evidente que a reciproca é v~rdadelra: se nós, no mom~·nto, 
tlvé.o.;.scmos uma maioria: aqui no Senado Fedem!. c se prctcndés.sc
mo.'l com c.-;sa h•J tambem ter uma ln!teréncln no Pnrtldo do Go
vt.>rno, r.s.m lngcrCncla scorla lnadm!.~.sivcl. rnzáo pela qual t>ntcn
d!a. emendando o projeto do Senador Mendes Cn.nn.lc, que essa 
pronoga~ão só poderia e só deveria srr concedida ouvido o órgão 
máXImo do Partida Qlll! é o Dirctório Nacional. 

i!: claro qu~ houve unu tentativa ele fusflo do projeto do Sena
flor Mendes Canale com a nossa cnwndn mns, Jamcntavelmrnte. 
Isto 'lÜO foi possível. 

O Sr, i\loacyr Dalla 1ARENA-ES1 - Prrmitl' V. Ex. 11 um 
!Lparte? 

O SR. JT,\:\IAit FRt\NCO I MDB-MG 1 - Ouco o nobr~ Sl'na-
dor Moacyr D:dla. 

O Sr. :\lu:lcyr Dulla IARENt\-ESI ·- V. EX. 11 . com a df'VICb 
vénia, há de me permitir Intervir na ~wu brilhante ~Lrgumento par,t 
dizer o que foi dito na Coml.s.-;{lo ele Con:>tituiçãa c Ju.sllça; núo 
tui absolutamente ill[;l'ri·ncin. alRUm:t no projeto do cmlnentt' Se
nador Mendes Canal[' porque ~1~ faculta ao MDB tazcr a sua con
vcnçilo na época em que julgar melhor. Esta é uma questão mais 
de dlscipllna.çfw partldúrla. Se atende ã.s necl'.Ssidades do MDB 
fazer cm julho, a~osto, setembro a.s suas conwnc;õ::s, a t\RENA !a
rã rln.qui ~ sds mcs~s: é !Jcuitatlvo. Nã.o v~jo. data \'cnia, .~alvo 
melhor juizo. qualquer ingcrCncla do nosso Partido, do projeto, nas 
colsns do MDB. 

O SR. PRESIDENTE rGabrlel HrrmesJ - Solicito ao nobn· 
Senador Itamar Franco que não conceda aparte, porque não é per~ 
mitldo no encaminhamento de votação. Comunico ta.mbêm a 
S. Ex.11 que a tempo para encaminhamento de vota.çüo é de npenn.s 
10 minutos, o que jã está esgotado. 

O SI!. ITMIAII FIIANCO I MDB-MG 1 - Sr. Presidente. evi-
dentemente, cu sabia que nâo podia conceder o aparte, m~ como 
V. Ex.n não fez lntervcnçii.o. 

O Sr. :Uoac~·r Dalla 1 AREN:\ --- ES 1 ··-Data venla da douta Pre
sidência, estamos discutindo cm plenãrlo um parecer da Comissão 
de Constituição c Just!ça. S. Ex.n está encaminhando a votaç[lo 
de um p:ll'ccer da Comissão dr Constituição c Justiça. Por Isso, 
Uel aos termos do RcglmE.'nto, nâs formulamos nosso aparte a 
S. Ex." o nobrr Senador Itamar Franco. 

O SR. I,RESJDENTE I Gabriel Hermes 1 - Mas é encaminha
mento de votação de projeto. 

Continua com a palavra o nobrr Senador Itamar Franco, por 
fineza, para concluir a. sul oração. 

O SI!. ITAMAR FRANCO 1 MDB-MG 1 -- Sr. Prcsidrnte, en-
tendi a observação de V. Ex.11 , ma.'i não pod.~rla dctxa1· dl' atender 
no aparte da nobre Senador Moacyr Dalla. naturalmente esperan
do n Interferência de V. Ex.11 , pois .seria umn.lndcllcndcza. de minha 
parte não lhe conceder o aparte, 

Mas entendo, Sr. Presidente, que hã umn. ingerência, porque o 
projeto da nobre Senador Mendes Cnnalr diz o se~uinte: 

O Congresso Nacional decreta: 

Arl. 1.0 Os prazos a que se refere o nrt, 28 da Lei n." 5.682, 
de 21 de julho de 1971, com as modHicaçõcs constantes do 
nrt. 1.0 da Lei n." 11.217, de 30 de junho de 1975, ncam 
prorrogados pelo pcriodo de 6 •seis 1 meses, dentro da qual 
os partidos politicas poderúo ren.llznr :mns convenções 
munlcipal.'l, e.stadunts c nnclonu.ls 

"Ficam prorra~n.dos". ~ uma nflrmaçilo. O _projeto é por 
demais afirmativo, razüo pela qunl entendo que hn, de qualquer 
rormu., uma Ingerência. Respeito n decisão, por exemplo, do Parti
do do Governo: .se a Partido do Governo prccl.-;n. e deve prorrogar 
n.s suns convcnçÕL'S é um direito que lhe assiste e'quc nas cabe rcs· 
peltú~lo. Ma.'l o MDB, pol' seu tumo, percebe que nfw precl'ia tc1· 
•~ssa prorrn·;.o-::·10. O MDB quer l't'nllznr n:; suas convenções no 
pruzo .lú dl'lenn!nado pt>ID Trlbunnl Superior Elcitornl t' de acordo 
com a L~l Orr.fmica dos Munlcipios. 

Eram, Sr rn~sidt•ntt·. as r.unsldl'rtLÇÕt•s q1w ~o .... tariJ. de l"azcr. 
lll'.~t.a tarch• t Multo bl'lll! 1 

O Slt. I'EIHto SI MO~ 1 MDI3 --- RS I 
.~ldt•n\l', pnra Pncnmlnhar a vnt;wiul 

Jli'~O n pal:tvr:1. Sr. Pre-

quarta-f1~ira :!3 I!JIU 

O Slt, I'IU:srnENTE t Gabriel Ht)rmt!SI - Concedo a palavra 
nü nobre Sr. Stmador Pc>dro Simon. parn encaminhar a votaç:Ja. 

O SH .. I'EI.HtO SII\IOS I MDB - RS. Para encaminhar a VO· 
tac;fLo. St!m rcvlo;úo do omdor.1 - Sr. Presidente. volto a afirmar 
aqui o mesmo qur jú aflmmmo-;, por ocasião dn. pt·itmcirn di-;
cussão. Achamos cjue a Lei Orgúnlca dos Partidos velo em mul~.o 
boa hora. No época rol considerada n. melhor obra da chnm~Ua 
Revolução. O Sr. Filinto Müller. Prc:-;ldC'nte da ARENA. a elabo
rou e a apresentou :1 consideração dn Nação, tll·:uldo o cnsuismo 
na or~;nnlzação dos c!iretórlas partidários. Se há algo de pori1llvo. 
neste Pais, r.hama·sf' Lei Orp,imlca dO.'i Partidos Politicas 

Determina ela que no dia 8 de julho deveremos trr ::t.s t>lei
çõcs municipais. porqm· é o ... c~;undo domingo de jullvJ. 

Explanou multo bem o Líder da ARENA. o Sr. Senador Murilo 
Badnró, ontem. rc:-;pondendo ao discursa do Sr. Se:mdor Paulo 
Bros.snrd. ao dizer que essas conjl'etura.s que se ouviu:n por ai, cm 
termos de extinção pnrtldilria. absolutamente não sfio corretas: 
que os partidos Irão continuar. 

Pai·t~C(•-me qw• .'i(' os Pa,•tldos ir:lo eontlnu:u·. núo hri. motivo 
para que a.s Convenções não possam Sl'l' realizndas: no dla 8 dr 
julho. as municipais; cm agosto, ns cstoduais; c em S(•tcmbnl. 
n...: nacionais. 

Afigura-.se-me que a e.sta alturn h~ uma l'Xpectatlv:J. ~cncra
JJzada e essa expectativa gcn~:railzndaé dl' que as Convcnçôel' :iC 

devem rcallzar. 

Se o Senado Federa.! reJeitar pura e simplesmente o prrJ.Jcto 
de lei {' deixar que as coisas continuem como l'~tão. teremo:s Con
venções municipais no dia B de julho. Este é um mau :-;crviçoo 
prestado aO.i Partidos politicas; é um mau serviço prest:\dO a 
Nac;üo; é o aceitar as noticias de jornal.~. refutadas pelo Líder do 
Governo. ontem, o Sr. Senador Mmllo BadarU. afirmando l!UC 
atsalutnmente não hã nad:~. de veridlco a respeito dela.-; c cm de
terminarmos qnt: a,<; Convenções não serão rc:~.llzadas no dia 8 
de julho. Creio que .iú foram prorrogados. srm justificativas, sem 
razão de ser, o.:; atuals Diretórios partidárJO.s. Realizadas a.s c!C'l
çõ(•s municipais cm 1076, deveriamos ter em 19'/7 :Ls eleições dos 
Olre~órlos partidários. Todavia, !oram prorrogadas por dois ano~ 
O.s Dlrctârlos que ai estão já são fruto::; de uma prorrogação, ja 
não representam a vontade da elite pnrtidãria, dos filiado3 ao.s 
diversos partidos. 

Há uma :lnsia genrrallzada por parte d1• todos os dirigentes 
pnrtldários, no sentido de tazcr a reorg-anização dos Dlretârlos 
pnrtldãrlos. O Senador Jose Sarncy. Presidente da ARENA, mani
festou de público a st1a. po'iição: radicalmente contrária a pror
rogação dos Diretârlos partidários. S. Ex.11 evidenciou um pensa.· 
mf!nto seu, o qual se m~: afigura ser o pensamento oticial de seu 
Partido. A ARENA, como Partido político, pela palavra do seu Pre
sidente, é radicalmente contrária a prorrogação dos mandatos par
tidilrios. 

Parecem-me, portanto. Sr. Presidente, que não hã autm al· 
ternativa senão rejeitarmos esse projeto c permitirmos que os 
Part1das se revitalizem. E3sa rcvltnllznção é feita e>.atamente na 
reorganização dos seus quadros partidários, na data marcada pelo 
calcndó.rio eleitoral, fixado pelo Tribunal Superior Eleitoral. pura 
o dia 8 de julho as eleições municipais. 

Esctn é a poslçüo. com a qual, parece-me, nós do Senado Fe· 
deral viemos dm· a noss:l colabonlçilo, para não tumultuar a cn.· 
lcnc!ãrlo eleitoral. o qur seria telto com a nprovnção do projeta. 
IMUtO bem!l 

O Sr. t\rronso Cilmarco !ARENA - PR1 - Sr. Preslclcntc. 
peço a palavra. parn encaminhar a votação. 

O Slt. I,R&."'IDENTE 10abriel Hermc.'ll - Com a palavra o 
nobre Senador Arronso Cnnmrgo, pnrn enc~mlnhar a vot~u;ão. 

O Slt, ,\Ffo'ONSO CAMAitGO I ARENA - PR. Parn encaminhar 
a votação. Sem revisão do oradot·, 1 - Sr. PrPsidentc c Srs. Se-
nadores: 

A Bnncndn dn ARENA do Parann. alguns dias ntrits, tomou 
uma posição pública contrn o adiamento dn.s ConvPnçõcs; Isso 
porque, cm nosso Estado, nüa viamo.s um motivo mais tarte pnrn 
e~c adiamento. 

Aproveito estn opO!'tunldade parn nüo concordar com as nflr
mnções do Sr. Senador Itamnr Fmnco, quando dizia que não vin 
os motivos pnrn n urgêncln desln matéria. 

Nós vemos sim, de fato, um motivo total parn a ur~;êncin 
clcssn matéria; aprovado Oll nflo o ndiaml'nto, Importa é que ns 
bases partld!'Lrlas tl•nham conlwclmcnto dessa decisão o quanto 
nntc.'). V. Ex.u .snbe - " sabl.!m os Srs. Sennclorcs - que no dia 9 
próximo passuclo, trnnseorreu o prazo pam os Dlretórlos re~;lo
nnis definirem o númL·ro de nwmbros dos Dlretórlo'i municlpal.'i. 
A!'l'i.'ir.ar-nw-la 1'111 dli.t.'l" ~l'r possivl•l q\ll' alltnns DlrL•torlos I'L'~io
nnls nLu tt•nham eump!'lcto ~·ssa ll'J..:hla~·üo C'nnstanlt• da Lt•i Or-

I .. 



~única, elos P~ll'tlclns, r·XIJ..ll•ncl:l flrt Ll'! Onuin\ra. l' qm• muitos Dl
!'('lÓI'lOS, ar.:o!'a .. '>o po<lt•rinm st·r criados. quem sabe. por núuwro 
mini mo. no caso novC' tllC'mbros. Núo e o cn;;o c!o Parana quando Ja 
tonHunos todas t's!'in.-:: provldlmclas pnra razPr as ConVl'llÇÕL'S OHI
incipais 

De~ta formo. aqui rstll a noss:1 opinião: vot.aremos cvidL'nte
nwnte contra o •icllnnlt'nto. porque n{lo foi unw qucstüo fl'c11:Hia 
dn nosso Partido. Rept•timo:-;: o lmJlOI'tantco t• 111.~so fnu.·mo.'i um 
npdu no PaJ·ticlo dn Oposl~:io - C que nüo se arlir n1:1ls cstn d!'
ci:'lilo; o quanto antes, as bases munlci!')nis nartidúi'l<lS lt'nham 
conht•roncnto de que as Convenções scrúo ou não realizndn:; Plli 
nit.o ele julho, Obt'iJ..lado. 1 Multo bem'' 

() stt. PIU~SII>E~'l'l~ I Gabriel Herme.'i I - Em vot:tt;ào o pro
.lcto. 

0-; Sr.s. Senadort•s Qlll' o aprovam qucil'am lll'rmnnecer .:,,lllll 
se acham. tPausn,l 

Ajll'OVü(!Q, 

O Sr. l'auln llros..'iard 1MDB ·- RS1 - Sr. Presidente. l'l'CJUel
ro \'dHJCnçúa ele votação. 

(} sn. t•Ju-:sun;sT~ IGabril'l Hermes• - Vní~se pa~S:ll' á ve
l'ificnc;âo soUcitndn. Suspenderei a scssflo por alP,un.s minutos. 
par:l que t:s Srs. Scnnctore:-; se desloquem dos :-;etlS gabilwtt•:l, st• 
n.'islm o L'lltrnclcrcm. nte o plcnàrio. 

I$11S1JC'IISCI eis JG llora.~ c JS mi11u/os. a scs.\cio rca~ 
IJCI'trt ti.~ Jfi horas c ;o minuto.~.~ 

o Sll. J•Jt.ESIDEN'fE tLulz V1ana1 - Estú rrnberta a scssüo 
Vai~:-il' pror.ectcr ú vr:-r!ticn~ão n•qtwrida, que st•l'á feita pelo pro
rt•,..;,-;o elt·tl-õnic:o de votaçila. Os srs. LiciCI'eS votarão cm primeiro 
Ju~ar. votando r.m seguida os Srs. Senadorrs. 1 Pnusn,' 

rPraccrlc~sc ti vutaçtiO,! 

"VOTAM "NAO" OS SRS. SE:N,tDORES. 

1hu·JJo Bactm·O -- F'rnnco Montoro - Adrrbal Jurcma - :\1-
b{!i'IO Silva - Almir Pinto -- Aloysio Cl'laVl'.'i - Bt•Jwdlto Cant'· 
las ·- Bemnrclino Viana - Dlnartr Mariz - Gnbricl Hcrmc.o; -
Oa.stão Mlilll'l' - Hclvidio Nnne~ Hemiqu~ de La Rocquc -
Jn.rba..s Pnssarlnho - ,João Calmon ·- Jo~e Llns - Jutnhy Mn~-ta
Utã(•:; - Lonmnto Juntar - Lourivnl Baptista -- Mendes CanJ.Jc. 
-· Milton Cnbral -- Moacyr Dallol -- Passos Pôl'to - RnlmundG 
Parente - Saldanha Dcrzi .. - Vicente Vuolo. 

VOTAM "NAO" OS SRS. SENADORES: 

Paulo Brassnrd -· Affonsa Cn.man~o - Alexandre Co.stn. 

ABSTtM-SE DE VOTAR O SR. SENADOR: 

José Snrney. 

O SR. PRESIDt:NTE jLuiz Vln.na' - Votaram n ravor do pro
Jeto 26 Sr.3. ScnadO!'es: contrn, 3 Srs. St•nadorrs. Hauv1~ uma abs
tenção. Não há quorum parn. dellbl•rnc:úo. 

Em conscqíí&ncla il votaçãn rio :li'OJt•tO fica udlada para n 
prôxima s~ssão. 

A matérln r.onstnnte do ltem ~. ncha-sc 1~m fa.-;r de votação 
ficando i~unlmcntc nc!lndn por !í'tlta de número. 

,.; o .~e(JI!Í11le o item nu :!, que tem swl !lOÜI('ÜO adiada .. 

--2-
Votaçüo, em turno \Jnlt:o 1 ann~ciaç:·\0 p:-c~lim!nnr dn com;. 
tit.ucionnl!dadc. no}, termll." elo ;ll't, ~D!l de. Rt•glm~nto ln
terno!, elo Projeto dt~ Rl'-';llhlf'iio 1l.'1 l. <lP i!J'i5. do SenadO! 
1Wmar Frnnco, que ;mpr;~Jlt' nu•.'::t I'Nlnç~CJ :W arl. 76 clt. 
Re!-'..imrmta Interno, l' a.-,:t:1~111r pal'iÍg_r:\fo visanc:o per· 
mlt.lr que o Prel'ildt'ntl'. t·o~·~.~ntna dman'd' os pt~riodos ele 
rcc~>sso do Con~:trcsso Nar:wnal. t•qmisst"w~ ··: 1a•cinis lntN
nas e externas. tendo 

PARECER. :lOb n.u 105. rll' W7~. na Comls..'iilO: 
- dt• Cnnstituic;iw t• Jusli~·u. 1wl:~ lnron.,.;titucionnliclacte 
com voto vencido t•m :-.pparndu elo St•nndor Leite Chavt~~ 
l' voto vcncJda do Senador Paulo Bros.sard. 

O SR I'IU~SIIJI~N'l'l~ rLuJz Viana• ltt•nl 3: 
Dt.~cu~sflo. l'lll turno único 1 aprt•ciac:üo preliminar dn r.on.~
tlt.ncionalldnde. nos termos do nrt. :!!lll do Regimento 111-
ll'l'llO 1, tio Projt'to dl' Lei dn Camm·:-~ n.o 50. eh' ID7h 
1 n.ll •I . 076/78. na Casa de Ol'lt.:.l'l'l1 l, qw• pi'Olbe a l't'Cilllclu
çúo aos cai'J..\OS dt~ conl'lanr;n qw· p.~pt•clflcn. duranl.t• tJ 
me~mu 1-\UVerno. de antl•r!or rwnpnnlt' qut~ st! hnju ciP:;In
compa!lblll:wcJo J711/'il concol'r('l' :1 ('/('/çúo. U·ndo 

PAREC~:R, sob n.u 1B3. dl' l\17~1. tl<1 ComlsSÜO'. 

- de Cnnstitui~·áo ~~ .lusti~·a. ]Wln \Jl!:om\.1\.ut'lon:dldallt• 
com votu elll st~p:uac!o dn Sena{lor Nl'L'>on CnJ'llt'lro. 

Em dlseusmio o pro.Jt•lo. tPausa.l 

.\lnin th~ 1!17!1 

N:io IWV<'IHio {Jilt'l1l quPlra rliscuti~to. dPclnro-:1 encenaria. 11-
t'ando sun vntac;<lt) achada por falta ele CJUHriHII 

o Slt. J>ltESIIlES'I'E 1Luiz Vlan:11 ltt!m 4: 

Dlscus.~úo, t'Ol prlnwlro turno. do Projeto ele Lei elo Se
nado n.n 4, ele tnn. elo SPnndor Ncl:-.on Cnrnelro, que t'S· 
lcndf' no~ ch'posito~ jucllclni.o; em dlnhcll'O. orclf'n~dos POI 
out.rns autorldnde~ .!udlel::i.rlns. a coi'l'ec;úo monct:aJ·ia Pl't•
visla para os ordenaclos por Juí~:t~~ FNicnus. tendo 

PARECERES. sob n.o~ 171 e 172. d1• 1f!1!), clns Comlssi'n~: 

- de Cun~titui~[LO c Justit·:~, pt'ln con.'ititucionnllclaclt· t' 

Jlll'ldlclcl~!cll': e 

- dL· Fin:nu:a~. favor:lvel. 

Em discussão. 1 Pn wm. 1 

Nilo havenclo or.::~dol't's. declaro enccnadn n dlscu.<;sào. llt!<tn
rlo a votaçfLo adiada por raaa de número 

o Slt. I•RJ<:SIDENTI~ 1 Luiz VIana 1 ltt•m li: 

PROJETO DE LEI DO SENADO N." ü, DE 1979 

'fmmttando cm conjunto com o PLS nu B · 701 

Discussão, em primeiro turno t:l))I'Ccinção preliminar da 
eonstltuclonalldadl', nos termos do art.200 do RcA"~mcntc 
Interno 1. do Projeto de Lei do Senado n.U O, de 1070, do 
Senador Orestes QuCrcia. que Institui a aposentadoria vo
luntária da mul11er .5cgurad;a do lNPS npós vinte c cinco 
anos de serviço, com proventos proporcionais. tendo 

PARECER, sob n.0 1~5. de 1079. da Comissão; 

- de Constituic;fw e Justit::a. pela lnconstltuclonalldadt! 
Sobn• a mesa, rt'Qlit~rirnento que vni ser lido pelo Sr. 1.0 ~Sc

cret:'lrlo. 
I f lido O SC{J!Ii1llt' .! 

HEQUI~fti:\JENTO S.11 Já!J, Dg l!Ji!l 

Nos termos do ;H'l, 310. alinen "c", do Regimento Interno, re
queiro adiamento da cllscussão do Pro.icto dc Lei do Senado n.u 6 
ele 1079. a fim de 1-il'l' feita nn sessão de 26 de junho prôxtmo vJn
clouro. 

Sala das Sc_.;:sõcs, 2.2 de maio de l97U. - l<~ranco Montoro. 

O Sn. PICESIOENTE rLuiz Viann• - Nüo havendo quorum 
para votação do requerimento, a discussão dn matéria !lca ~O· 
brcstada, bem corno a npreclação do Pro.icto de lkl do Scnadc 
n.O B!7D. Item seguinte dn pauta, com o qual tramita cm conjunto 

F. u seguinte o item 1W a. cuja apreciaçâo e sobrestada. 

-fi-

PRCJE'I:O DE 1.-El DO SENADO N." B, DE 1979 

tTramltanda em conjunto com o PLS n.o 8/701 

Cl:-;cussão, cm primeiro turno r nprcclnç:lo preliminar da 
con.stttuclonalldadc, nos termos do nrt. 206 do Regimento 
Internal, do Projeto de Lei do Scnndo n.0 8, de 1979, do 
Senador Frnnco Montoro. que dispõe sobre a concessão 
do ubono de pcrmanencln cm serviço à.s mulhcrc.;; sc
gurudns do lNPS a pnrtir dr 25 unos de atlvidndc, dando 
nova rl!da!;,'áO no~ 4.0 do art. 10 da Lei n.n s.ano. de !l dt• 
.iunho, de 1073, tendo 

PARECER. sob n.0 185, ele lfl70, da comt:-;:;;ão: 

- dt! Cunstitui~·ão e Justh:a. pela lnc:onstltuclonillldadc. 

o sn. l'ltESIDJ~IN1'E !LUIZ Vlrmn I -- Es~otada .l 11lillCrln 
ronstn.ntt~ c!n Ordem do Dia, 

Hn orn.clon!s ln:-;cl'itos. 

concedo a palavra ao noiJn• Senador Almlr Pinto. 

O XH .. AI.MIU JIINTO IARENA - CF.. Pronuncia o st~g-nlntl' 
di~cur:-;o,, - sr. Pre:-;ltlt>n\t•, S\'~. Sent~dore:-;: 

DPvo-lht~s dlzt.•t·. lnlclalnH.'ntt•, q\lt.', hnv,·nclo lnlr.lacio a minha 
vJcln ptib!lr.:a eomo Prl't•rllo Munlelpal .dcdiqiH'I~me ao movimento 
que .ta tt•VP a .sun fa:il' úurcn neste P:us, com todo o ardor cl:-1 mi· 
nhn mocidac!t~ - ÜCJ.Ut.•la Cpocn. porqut• srntla, na própria carne, 
n._ lndlren•nçn dos Governos pnrn com os Munlciplos bt'aslldras, 
cclulu rnuter da naciOIWildndc. 

Ho.ie, velho munlclpullstn, com Jon!-'..o.s anos 1111 •lll't·t~au ela 
:\ssoclnr;:'lo Brn:-;ileim <le Munlcip!Us. quer no plano nacional, QUt~l' 
na .~ec;üo r.t~a1·ensr• dessn l'lltldntlt•, tendo partlci;lildo da nq•nnJ
zac;ún de dlvt>rsu . .., CollJ..\l't'S.~os Nrwionnls lll' Munlt~iil!o.-: I' 'IJI'iltlclo, 
d_il't>tllnll'nlt•, o Vli. l't•;dlzac!u em Maunus I' Be!i•n1, cnnJ u prc
Cipuo ]11'opostto tlt> clwlnal· a nt1•nt:an para a i\mazimla j' lut:tr Jll'in 
sun ddesn, tendo visto I' ,~pn\.ldn ;~ l'!•:dl!ladP lll\li11t~lpnl brasllt·l
ra, dt' lnndu t'.'iJll't:lal H t~l'lli'L'l\.~1'. eom a qqaJ convivi r·omn St>t~l'l' · 
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túrlo de Saúde, como Sccreti~rlo de Educação, como Deputado E~· 
tadual, como Prefelto e como Médico, exercendo a Medicina, vim 
11arn c::~ta ma!s alta c tilO respcitó.veJ Cnsn do Parlamento da Rc· 
públlcn com o compromisso de lutar, sem trégua c stJm descanso, 
pelos Municípios de nossa Pó.trta, comballdos na sua cconamh t.' 
na:i suas flna.nças, tão postergados no s:-;eus direitas, tão a bra· 
ços com problemn.'i que se amontoam <' se agravam. 

OSr. Mauro Renevidcs tMDB - CEI - Permite V. Ex.11 um 
aparte, nobre Senador Almir Pinto? 

O SR. AJ~!\fiR PINTO I ARENA- CEI - Tem V. Ex.l1 o aparte~. 

O Sr. M;Luro Rene\·icles tMDB - CEJ - Nobre Senador l\1-
mlr Pinto, como seu antigo compnnhclro da ASRembléln Lcrdsln· 
Uva do Ceará, acompo.nhando, norLanto, de pcrt.o, a sua brilhante 
vida pública, não poderia deixar de oferece-r o meu te:-;t~munho 
ü. tradição de lutas municipalistas _que .sempre nssinnlarnrn a sua 
marcant.c trajetôrla coma lider pohUco da nossa comunidade, re
cordo, neste instante, que cm todas aquelas proposições lig:1das 
dirr:-tamentc à. vida dos MunJciplos do Pnis V. Ex.a se Integrou 
de corpo e alma., oferecendo o máximo dos seus esforços parn 
vln.billzó.-las. E, dentre todat; t::iSrlS cau:>a:i, menciono uma dclati, 
que está a reclamar a nossa participação, a nossa a .i uda c a nossn 
colaboração. r:: que, quando cm 1967, cm nossa Assembléia Lc~lsla· 
tlva, desfraldávamos a. bandeira da autonomia. política das Ca
piLaiR brasllelras, V, Ex,n !iC incorporou, com uma participação 
das mal!> destacadas, naquela campanha de c1mho emlncntemeu
tc patriótico c d<:macráttco. Na Comissão de Constituição c Jus-

. tlça da Assembléia Legislativo., a V, Ex.• foi cometida a lncum
bência de oferecer parecer a urna indicação de emenda consti
tucional, dentro da faculdade deferido. à.s Assembléias Legislati
vas, pelo art. 50 da Lei Fundamental do Pais, então, cm vigor. 
Mencionando, expressamente, cstr. fo.to, posso exatamente dar à 
Casa e à. Nação um depoimento da dimensão, da luta c do tra
balho empreendidos por V. Ex.a em favor dos Municípios brasi
leiros. E. particularlzndamcntt! cm relação à.s Cap1tn1s, V. Ex,a 
sempre formou conosco nesta bntalhn meritória de cxtraordln:irlo 
alcanc!c democrático que é a auwnomta politica. 

O SR. AL.\IIR PINTO I ARENA -CE) - V, Ex.•, nobre Depu
tado, nobre Senador, desculp~. V. Ex.11 falou na Assembléia e eu 
me recordei do nosso tempo de Deputado E.-;tadual no Ceará, no 
decorrer do nosso modesto pronunciamento, vai ficar ciente de 
como encaro, cm primeira mão, o problema dn autonomia eco
nómica do Município. 

Prossigo, Sr, Presidente. 
JO. sabia, no aqui chegar, que encontrarJa antigos e queridos 

companheiros da ABM, os eminentes Senadores Lomanto Júnior, 
du Bahia, Lourival Bnptlst:l, de Sergipe c Dirceu Cardoso. do Es
pirtto Sa.nro, bem como Bernardino Viana. atuante no Piauí, to
dos compromissados com o municipalismo. 

Mesmo nós, componentes do r;rupo acima, não estávamo;; sós. 
O tão Ilustre quã.o respeitada Senador Teotônlo Vilela, em seu 
Projeto Brasil, assume posição de vanguarda, numa postur.t cor
rctn e segura, face ao problema municipal brasileiro, e outrn não 
tem sido n posição, como ndmlnlstrndor e como parlíUllentnr, a 
do Presidente de meu Partido, o brilhante Senador José Sarney, 

O Sr. Dirceu Cardoso 1 MDB - ESI - Permite V. Ex." um 
aparte? 

O SR. AL~IIR PINTO I ARENA- CE) -Senador Dirceu Car
doso, V. Ex."' tem o aparte. 

O Sr. Dirceu Cardoso (MDB - ESI - O nobre Senador Mau
ro Benevldes relembrou n V. Ex.n as lides da Assembléia Legista .. 
tivn do Cenrti., c eu me recordo de V. Ex.n nas labutas da Asso
ciação Brasileira. de Munlciplos, em alguns Congressos de que 
participamos, c me recordo, n~ora, de fi~urns como Rafael Xa
vier, NcL-;on Omcgna, Lomo.nto Júnior, Osório Nunes, Anlz Bn
dra, Augusto Cavalcantt c outros grandes municlpnllstas. J!: com 
emoção que presto estn homenagem a V. Ex.", o grande mun1c1-
pal1stn, da velha cepa rnunlclpaU~ta, que lutou tanto pelo Munici
palismo neste Pais. 

O SR. AL!IUR PINTO I ARENA- CEl - E.1tn homenagem, se 
me tocn, multo mnis n V. Ex.n.. 

Sr. Presidente, no MDB jó. crn conhecido o posicionamento do 
preclaro Senador Tancrcdo Neves, tão instado por mim, como 
Presidente da Com!Esiio Organizadora do III Congresso dos Mu
nlcipios do Cenrli., para fnzer um pronunc!amcnto naquele con
clave, cm setembro do nno pussaclo, onde, no lado do rtrme com
proml/iso do Prcsldent.c Joi1o Bnpt.lstn Fig-ueiredo, omlmos, num 
certame dt• alto ~spírlto dcmocr!\tlco, n pnlnvra do MDB, por vn· 
lorolins cxpreâliOcs de sua cultura, como o economista e sociólol~ú 
Rclmulo d1· Alnwlda, o jurista t' Pntüo Dcputuc\o Fccleral Ccl/io 
Ba!'l'os, e o Deputado Estadual t• candldl\to a Senado!' pelo Ct~arú 
Chagas Vasr.nncclo..:. 

Não menos conhecida era a posição do eombo.tlvo c culto 
Senador Paulo Brossard. 

Para alegria mlnhn outros grandes nomes da Opo.slção, cn· 
tre eles Ore:;;tcs Quércla, de São Paulo, c Pedro Simon, do Rio 
Grande do Sul, e da ARENA, como Mendes Canale, Vicente Vuo
lo, l.lJmanto Júnior c LOurlval Baptista, formavam na mesma or
dem de pensamento c numa muito próxima convergência de pro· 
pósltos, visando n unanimlzar o que se foi tornando o óbvio: "t 
preciso mudar, Imediatamente, o tratamento governamental pnrn. 
com os Municípios". 

De resto, meus Ilustres pares, não vejo nem sinto onde a gc· 
n('rosa idéia encontre opositores. 

O que é preciso, com toda a un;éncla, e articular a Idéia ainda 
flutuante, para exprcss:i-la por formulações objetlva.s, concretas, 
fundamentadas no realismo c na exeqülbUidade, que espelhe a 
triste e crua situação do município brasileiro, que pesa, como umu 
as1Jxia, sobre os propósitos dcsenvolvimentistas do Pais. 

Sem n. pretensão de trazer a este Plenário, de tantos lncqui
vocos valores, de t!l.ntas c indlscutiveis manifestações patrióticas, 
a palavra final c Inquestionável ou, sequer, o depoimento mais 
contundente, cxtrn.ldo dos debates do acima referido III Cong"rcs· 
so dos Municípios do Ceará, da manifestação de municipalistas 
c de parlamentnres, dos estudos do Insttluto Brasileiro de Admi
nistração Municipal c das próprias cstatistlcns oficiais, por si mes· 
mas irrespondíveis e lnqt\estion:i.vels, trago-fucs, Srs. Senado· 
res, a contribuição deste meu pronunciamento, modesto, pela mo
déstia dos méritos do orador, mas eloqüentc, pela oportunidade 
do exame do assunto c pela lnadiab1lldade das soluções que o 
próprio interesse nacional reclama c exige, 

O Sr. Lomanto Júnior I ARENA - BA) -Permite V, Ex." um 
aparte? 

O SR. ALMIR PINTO I ARENA - CEl - Pois nüo, nobre $e
nadar Lomanto Júnior. 

O Sr. Lomanto Júnior 1 ARENA - BA 1 - Ouço, com muita. 
atenção, o brllhante pronunciamento de V. Ex.11 'na sessão de 
hoje. Velho companheiro seu, tfvc a honra de contá-lo como um 
dos melhores colaboradores, quando ambos dlr!!P.mos a Associa
ção Brasileira de Municípios, no momento culminante em que a 
filosotla municipalista contagiava o Pais Inteiro. Presidente da 
Associação Brasileira de Municípios, frui a honra de tê-lo como 
meu Vtce-Presidente. Quantas vezes V. Ex.9., na dtreção daquc· 
le órgão que congrega as Câmaras de Vereadores, as Prefeituras, 
entim, que nbri~ava e que abriga, hoje, a filosofia municipalista, 
quantas vezes V. Ex.11 sempre se houve com aquele entusiasmo, 
com aquele Interesse, revelando a sua vivência, a sua cn.pacida
de de trabalho. Vejo que aquela Idéia. de ontem continua viva. 
V. Ex.n vem para a Ca.sa Alta, para o Senado da República, manl· 
festar os mesmos propósitos, defender os mesmos princípios. Efe
tlvamcnte, precisamos estudar a problemática municipal. No meu 
entender, 6 a questão mals importante que existe hoje a desa
fiar os administradores, os cientistas socln.ls deste Pai.", Se não 
começarmos o nosso desenvolvimento fortalecendo as comunida
des lnterloranas, assegurando não só o. autonomia política, mas 
a autonomia financeira. O Município é, sem dúvida alguma, a 
grande realidade histórica, geográfica, politica, é - corno disse 
bem V. Ex." - a célula. mater que permanentemente está a vivi
ficar o organismo nacional. Precisamos enfrentar a. problemó.
tlca .municipal, precisamos levar recursos aos municípios e de
finir as esferas de poder. Não é possível, por exemplo, que, no se
ter da educação, o enslno primário não esteJa sob a responsabili
dade diretn dos municípios. Para Isso é necessário que os mu
nicípios tenham as suas finanças rortalccic!ns, porque, se anali
sado o quadro dn distribuição de renda deste Pais -.é um estu
do que pretendo fazer nesta Casa dentro de poucos dias-, chega
remos il. triste conclusão de que os Municípios estão recolhendo 
as m!gnlhas do banquete orçamentário do .Pais, Portanto, cum
primento V. Ex." por este pronunciamento. Associo-me às pala
vras de V. Ex.", munlclpallstn histórico, munlclpaUsta ntunnte, 
municipalista que Já prestou n g-rande colaboração para esse mo
vimento que um dia hã. de inspirar todos os homens públicos eles
te Pnls, homens públicos que hüo de encontrar no Município no 
pequenino Município brasileiro, o caminho Inicial, o ponta' de 
partida, para atingirmos o pleno desenvolvimento nacional. r..n
nhn solidariedade, meu apoio, minhas homenagens e minha snu
dnçíto, nesta tarde, a V. Ex.a pelo oportuno pronunciamento: ou 
se fortalece o Muntciplo ou se retarda o desenvolvimento nnclonal. 

O Slt. ALMIIt I'INTO <ARENA - CE) - Agradeço o npnrle, 
nobre colcR"a Lomanto Juntar. No decurso deste modesto discurso, 
provuvelmentc Irei fornecer n V. Ex.n alguns dados para o seu 
futuro pronunciamento, que antevejo brllhnntísslmo, porquanto. 
nn vcrdnclr, V. F..>.:." foi munlclpnllsta l' Governador de um Estu
clo que, podemos dizer, foi berço do munlclpalhirno brasileiro. St• 
em S:ü> Paulo nasceu o prlmt'iro núck•o popl:lnclonal do Pal:l, Sal-

i -
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vndor rol, se não me falha a memória, o primeiro MunicÍpio do 
Era.U. 

Sr. Presidente, o quadro brnsllelro não difere, fundamental
mente, em nenhum Estndo, nem mesmo nos mais desenvolvidos, 
como Sã.o Pnulo, cuja rendo. per capit.a se comporta no nivcl de 
nações européias, como a Espanha e a Itó.Ua, acima dos 2.000 dó
lares. Mns se agrava nlnda mais nns árcns problemas, como o 
Nordeste, e dentro do Nordeste no meu Ccaró., que o economista. 
Nllson Holanda, ex-Presidente do Banco do Nordeste do Brasil. 
caracteriza como "uniformemente subdesenvolvido", o inverso do 
que, talvez, se pudesse dizer de São Paulo: "Dcsunifonnemente 
desenvolvido''. 

Agra.va.se também na vastidão amazônica ou nos despovon
do.s do Oeste, cm que municípios h:i malares do que Estados, 
onde entre sua sede c seu extremo Ionginquo se antepõem cente
nas de quilômetros de rlos c florestas. 

Mas, dentro da desarmonia desses dessemelhantes, há. o de
nominador comum da pobreza crescente, da má distribuição das 
rendas públicas, das distorções tributárias, da !alta de apoio !1-
nn.ncelro c técnico, da sobrecarga paulatina c sistemática das des
pesas de custeio, dn debUidade da autonomia municipal, que rou
ba. nos rnunlciplos a lnlclativa das ações locais, quase sempre co- · 
mandadas de torn, não raro por quem não entende das necessida
des e dw aspirações de cada comunidade. 

De certo, não estarei dizendo nenhum fato novo ao afirmar 
que a politica que leva aos munielpios supostos benefícios em 
bens patrimoniais, dando-lhes centros comunitários, hospitais ou 
editiclos escolares, que desejam e de que necessitam, sem estimu
lar, a.o mesmo tempo, sua economia, sem lhes criar novas fontes 
de receita, transferem a eles o pesado õnus da manutenção, para 
f!Lzé-los funcionar c gerar efeitos sobre sua comunidade. 

Tals obrns desonerarn o Governo Federal e os Governos Es
taduais de seus dispêndios obrigatórios em despesas de capital; 
mas acabam sendo uma falsa generosidade, posto que acumu
lando encargos sobre as Prefeituras, permitem Injustiças e vários 
Upos de deformidades administrativas. 

Um munlciplo brasileiro que tenha um sofisticado Centro So
cial Urbano, com a pretensa Intenção de oferecer cultura, diversão 
e lnzer, paga a seu funcionalismo Irrisórios salários c o professa ... 
rado primário municipal ainda percebe, na maloria dos municí
pios cearenses, menos de Cr$ 300,00 mensais. 

Assim o cen~ro Social chegou antes, muito antes, do desen
volvimento economlr.o, tornando-se, desta forma um fo.tor de 
empobrecimento, por incrível que pareça; é parnd~xal, mas aque
le centro de abastecimento chega quando o munlciplo não tem 
condições de arcar com a sua manutenção, 

Não é por maldade do Pretelto que se paga com Cr$ 300,00 
mensais a uma professora no Ceará e em outros Estados brnsl
lclros, 

A grande maioria dos municípios brasllelros deve â. prcvidén
cia social, ao INAMPS, ao BNH, ao PASEP, 

Essas dividas se agravaram muito a partir de 1967 com a 
Instituição da correção monetária. ' 

Hoje é obrigatória a associação do servidor à previdência, por 
ser wn direito do homem que trabalha. O INAMPS aceitou segurnr 
além do pessoal regido pela CLT, o !unclonário estatutário rnuni~ 
clpnl, quando o município não tenha - c poucos podem ter -
prcvldcncla própria. 

O Sr. José Llns !ARENA - CEI - Permite V, Ex.• um aJ)nrtc? 

O SI\. ALMIR PINTO !ARENA- CEI - Pois nüo, nobre se
nador. 

O Sr, José Uns (ARENA- CEJ - Nobre senador Almir Pinto, 
quero congratular-me com V. Ex.u porque a discussão da poUtlcn 
rnunlclpallsta é, hoje, urn dos temas rnals objctlvos para o apri
moro.mento tanto da nossa legislação tributó.ria como do processo 
ndmlnlstrntlvo do Pais. Hoje, temos uma Nnção relativamente rica, 
Estados pobres, Munlciplos mlscró.vels, com sérios problcmns. Tem 
havido grn.ndes modlficnçõcs no sistema de relacionamento entre 
os três poderes, Inclusive com a. redistribuição de atribuições ::;c 
não do ponto de vista legal, ou constitucional - pelos mcn·os - do 
ponto de vista prático. Muitos dos grandes problemas rclnclonndos 
com o bcrn·estnr das populações, no âmbito do município, pnssu· 
rnm, de certo modo, ntrnvós de processos admlnistrntlvos, para o 
fLmblto de nçii.o de outros poderes, cm certos casos até com bcne
!íclos que deverão ser cst.udndos qunndo tentarmos reestruturar 
lL poHUcn munlclpnJI:.;tu do Puis. O problcmn dn hnbltnçüo, cm vez 
Ut• ser um problema dn área munlclpnl, local, ó hoje naclonul: A 
Jnstnla~iLo dos 1-:'rnnOt:!i :.;Jslcmns de dlsLrlbuJçúo ele energia. fJIIP. 
hojt• bt·nr~flclam a quase lodm; n.-; clllndcs elo pai:;, nilo trrlam, sldu 
VlÚV('b <lcnt.ro dos anLl!-';os esquemas administrativos ]Wlos qunl.'i :;p 

ntrlbuln. a cnda munlciplo n obrigação de resolver o seu problema. 
Da mesma !arma, o problema de abo.steclmento d'ó.gua. Hoje hó. 
um sistema nacional, n.brnngcndo todos os Estado~ e munlcLplos; 
ns telecomunlcações também. Em suma, são problemns de pro
fundo interesse munJc:tpnl mns que, renlmcntc, núo cncontrrun o 
cn.mJnho de sua. solução no llmbito estritamente locnl. As comuni
cações, por exemplo, tem um sentido muito mo.is abrn.ngente. E&ie 
conceito de abrangência se n.pllcn. também às estradas, c em suma, 
n toda n. lnfra-cstruturn. que deve bencttclar em geral, não só ao 
território municipal, mas no estadual c no nacional. Outra. qucst.ão 
diz respeito à própria posiçüo Interna da autoridade municipal. 
Porque, nobre Senador Almir Pinto, V. Ex.a sabe que de um modo 
geral, o prefeito é, hoje, prefeito U'Penas dn cidade. Alndn. núo Re 
Instalou a concepção de que o prefeito é prt:tclto do munlcipio. 
Os problemns da agricultura, dn.s populações rural.<~, do ensino, dn 
habitação do de.senvolvlmcnto ll[tricola e agrãrto .sü.o rundnmen
ta.'mente problcmn.c; locais e, portanto, de gr:tnde lnt.ercssc parn a 
autoridade municipal. Mas, infelizmente, devido a vú.rlas diflcul· 
dndcs, o prC'feJto às vezes, não parece perceber que tem que ser 
prefeito, realmente, do município. São coisn.s que devemos cor~ 
rlglr. Quero, portanto, parabenizar V. Ex.n. pela importância do 
tema QUe hoje trata, Concluo nobre Senador informando a V. EX." 
do protundo interesse do Ooven1o pela. revisão dessa politica que 
é essencial n.o País, mns quero também uma ln!ormação de cará.tcr 
mais especifico: é que o Ministério do Trabalho está decidido a 
resolver o problema dM dividas dos Munlcipios para com a Pre
vidência Social, estudando Inclusive, a dispensa da correção mo
netária c encontrando uma maneira pela qual essa divido. seja 
snldada. escn.Jonndrunentc, sem criar maiores problemas pnra. a:s 
municipalidades. Multo obrigado a V. Ex.• 

O SR. ALMIR PINTO !ARENA - CE! - Agradeço a V. Ex.•, 
Senador José Lins, que, de certa maneira antecipou-se um pouco 
no meu pronunciamento, pois mll.ls adiante estou abordn.ndo esse 
tema; Inclusive, era minha Idéia pedir até que umn das Comissões 
desta Casa entrosse num entendimento com os dois Minlst.ros, do 
Trab~'ho e da Prevldimclo. Social. Estive com S. Ex.• o Sr. Ministro 
Jair Soares, acompanhando a Federação dos Hospitais do Er"-''il; 
e ao !alar sobre hospitais do Erasil estou falando quase que sobre 
o a.sunto que há pouco tol ocupado pelo Senador Dirceu Cardoso. 
As prefeituras brasflelrus elevem oo INAM.PS 22 bilhões de cru-. 
zeiros. Conversei com o Sr. Ministro Jair Soares e disse: Sr. Mi
nistro, sendo comerciante, só posso vender findo 'a uma pessoa 
até durante certo tempo, porque, daí por diante, vou ncnr sem 
cn.pltal de giro, vou pedir então que aquela pessoa, daquele dln. am 
diante, me compre a dinheiro. E quanto à divida, vamos estudar 
um escalonamento. O Ministério da Previdência insiste cm niio 
querer fazer cscn.lon~ento razo::i.vel, para o recebimento dn.8 
contas, porque ele tem que pagar. O Ministério da Previdência 
deve aos hospita.is, mas h::i. também quem deva. na Ministério dn 
Prevldénctn. Então, l:iÓ dos municípios ele tem dois milhões, c talve~ 
seja uma. con~ menor porque, .1 rigor, V. Ex."' sabe que o Governo 
patrão mntor, recebe os 8% do empregado, mns nã.o recolhe os 
8% que ê do l!mpregador. Então, a. dívida do Gov~rno, segundo 
estou informado, para com o Mlnlstérlo da Previdência é tnlvcz 
o dobro daquela das Prefeituras partt com a Previdência Social. 

Então, digamos, nobre Senador José Llns, se a. Previdência 
Social não escalonar esse pagamento, n divida. será ncresclda dC: 
juros, correção monetária, mora e, qunndo menos se esperar, só 
havcr:i. uma pre!elturn no Brnsil, o Ministério da Previdência So
cial, porque se tornaró. o dono de todas as Prefeituras pelo mon
tante do débito que será atingido. 

O mun1clp1o, premido pelns suns elevadas despesas de custeio 
c. inversamente com pequena pnrttclpação nas receitas tro.ns.te
rldas da Unli\o !Fundo de Participação dos Municípios, Fundo ll<>
dovlilrio Nacional, que são as geroJs e mais Importantes! e do 
Estado ílCM), sem capacidade tributária, deixa de recolher suas 
obrigações previdcnciárlns, um mês, um ano, dez anos c estns, 
acrescidas de correção monetária, multas, mora e outros o.ccssó
r1os, se tornarão nstronõmiens. 

A Associnçiio dos Prctcitos do Estado do Ceará, estudando o 
nssunto e o trazendo rcpcttdns vezes no Ministério da Previdéncla 
Soclnl c no INPS , , , 

Aqul pergunto, nobre Scnnrtor Lomrmt.o Júnior: onde eslU a 
ABM - n nossn Associnçúo Brusllclro. de Municípios? Porque ó 
preciso umn assoclnçüo de Prefeitos de um Estndo do Nordeste se 
antecipar c ter um cntcndlmcnt.o pnrn uma solução da clivtdn dn .. 'i 
Prcrcfturas para com a. Prcvid1!ncltL Social. Não :;cl qun\ o pa:;w 
dndo pela nossa Assocl:u:Uo Brasileira de Muntciplus m•g;-;e st~ntldo. 
Mas deixemos Isso de Indo. 

gllLÜo, a As:-mc!ru;üu dw.; P'n:f('ltos do F:stado <!o Ct•ara. t:stn~ 
rlanc!o o assunto e o trnzt•ntlo n~pdlcla~; VPZt:~ an M!nlst.t·r·!o dn 
Fn•vld1~11c!a .SOI!Ial ~~ao 1~P8. tlt'Tl\un:;ltou qut> ttnlil clivl(l<t :u:umn~ 
!ada dP (!e:t. anos ~;e ~:un:,nl!dltV<~ t•tn ltlt'llo t!t· vtn\P l' t:lr 1cn Vl''lt·:, 
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o .seu vnlor liquido, Isto C, uma divldn de um milhão de cruzeiros 
$(! consolida cm torno de vinte c cinco milhões, em geral duas 
vezes ou mnl:i o orçamento do município. Parcclndn para paga
mento cm 60, 100 ou mais meses, como é possível, a~rcgnndo a ela 
novn corrcção monct1Ír1a c nce:-;sórlos outros, triplica, quadruplJcn. 
decuplica, conforme o prazo do parcelamento. 

Tornou-se n.'isim Inviável. O Ministério da Previdência não 
transige, não transige o INPS que, por formas constrangedoras, 
procuram obter os recolhimentos. 

Ou melhor, o Ministério da Previdência Social não tru.nslg:in. 
Pode ser que nJ:tOra, com o Ministro Jair SOares, S. Ex.u., sentindo 
a nroblemátlca do seu Ministério, tenha condições de transigir, 
principalmente, se for o caso, se uma Comissão desta Cru:;a -
para n qual depois farei o requerimento slllcltando a sua criação 
c que encaminharei à Mesa -. tiver uma conversa tranca com 
S. Ex. 11 o Sr. Ministro 

E por que não se encontra uma fórmula de resolver o pro
blema, os munlciplos continuam sem recolher, amontoando dívida 
sobre divida. juros sobre juros, correção monetária bObre corrcç:io 
monet:i.rla, lnvlnblllzando cada vez mais uma solução necessária 
e dcse]ada. 

As Capitais brasileiras, talvez sem nenhuma cxceção, não pos
suem serviços completos de esgotos sanitários e pluviais, distri
buição de água trat.nda, encanada. 

As que mais oferecem tais serviços estão cm faixa bem Infe
rior nos 50% das necessidades. 

Das sedes municipais do Ceara, não há uma só serYida de rede 
de esgotos sanitários, nem 20•;:. da população urbana dispõe de 
á.gna encanada., sendo zero o atendimento dos distritos, vilas e 
1Jovoados. 

O Sr. Orestes Qut."rcla IMDB - SPf - Permite-me V. Ex.11 

um aparte? 

O SR. AL.\fiR PINTO <ARENA- CEI Pois não. 

O Sr. Orestes Quércia ( MDB - SP 1 - Senador Almlr Pinto, 
quero congratular-me com V. Ex.u por levantar uma questão de 
'interesse do Municipalismo brnsllclro, na sessão de hoje, do Senado 

da República. Há alguns Instantes debatíamos um assunto con
troverso de natureza politico-partidário e é evidentemente um 
pr3.zcr tratar de um assunto como este que une a todos nós, o 
Senador Lomanto Júnior, o Senador José Llns c V. Ex.11 O Senador 
Lomanto JUntar c V. Ex.•l ex-prefeitos como eu, como muitos 
outros que estão aqui no Senado da República, hoje, c !oram pre
feitos municipais ou !oram vereadores, sabemos, evidentemente, 
com a experiência que nós vivemos, o drama pe!o qual passam 
os municípios em nosso Pais. Tem V. Ex.n. razão quando diz que 
o problema do município é uniforme cm todo o País; é o mesmo 
no Ceará., Estado de V. Ex.n., no Estado do Senador José Llns, na 
Bahia, em São Paulo. Há uma unl!ormidade de dramas dos muni
c! pios em todo Pais. No dia de ontem, terminou em São Paulo mais 
um Congresso Paulista dos Municípios, promovido pela Associação 
Paulista dos Munlciplos, da qual sou o Vlcc-PTesldente até hoje; 
nllfls, é bom que se diga que a Associação Paulista dos Munlciplos 
está esperando alguma coisa no sentido da !armação de uma 
frente. de uma organização de Senadores, que tiveram a sua ori
gem fundamentada no muntclplo, para que possamos, os dois 
Partidos politicas, ARENA e MDB, lazer uma !rente, um núcleo 
munlclpaltsta, porque este é um assunto que nos une, é um assunto 
que é Importante c fundamental para. o Pais, todos nós reconhe
cemos Isto. Por Isso, São Paulo espera que nós, o Senador Lo
manto JUnlor, V. Ex.n e outros Senadores da ARENA, juntamente 
com outros Senadores do MDB, !onnemos, aqui, um movimento 
que poderá. ajudar em multo os muntclplos deste País. Mas, des
culpe-me esta !ugldlnha rápida., não me quero estender multo. 
Queria só me congratular com V. Ex,IL, porque o drama dos munl
ciplos é uniforme em todo o Pais. Um estudo realizado pela Asso
ciação Paulista dos Municiplos, em São Paulo, conclui que de toda 
a. arrecadaçilo tributária de um municiplo, somente 7% ou 8%, 
há multa controvérsia em torno disso ... 

O SR, AL~IIR I'INTO I ARENA - CE I - Eu tenho o dndo posi
tivo mais recente sobre Isso. v. Ex. 11 c o Senado vüo rtcar estar
recidos com o que estti. tocando, hoje, a cada rnuniclpio brasileiro. 

O Sr. Orestes Quércin IMDB- SPI -V. Ex.u vai esclarecer, 
mns é evidente que todos nós sntu•mos que, rcnlrnent.c, a a.rre
cndaçfw trlbutó.rla do munlclplo é muito pequena, C multo aquém 
daquilo que devia ser. E o pronunciamento de V. Ex.11

, ievnntnndo 
essa qucstúo dn divida com n Prcvldêncln, que é um assunto que 
deve ser resolvido o mais rúpldo possível.. 

O Slt AI,MIII I'IN'rO IAR!cNA- CEI - F. an~u<tlnnl.c pnrn o 
munlclplo. 

O Sr. Orestes Quércla IMDB- SPI - pois e de Interesse 
até da Previdência, de Interesse até das duas partes que seja 
resolvido. Portanto, quero congratular-me pela posição de V. Ex.11 

c dizer que nós, de São Paulo, nós municipalistas, realmente temos 
que cuidar desse assunto do município. Inclusive, o próprio General 
Figueiredo. antes de assumir. a Presidência., S. Ex.u. mesmo já 
eslava sensível a este problema. Antes de nssumJr a Presidência. 
ralando- se não me engano- numa reunião de munlcipullsta.s .. 

O SR. AL:\UR I'JNTO I ARENA- CE1 -Foi no Ceará. S. Ex.n 
tez a abertura do lU Congresso de Munlclplos do Ceará. 

O Sr. Or~te5 Quêrcia. !MDB- SPI - Exatamentc, Sua. Exce
lência disse que sabia que precisava fazer alguma coisa pelos mu
nicípios, mas que (•!e mesmo ainda não sabia o que era. Portanto. 
acho que nós, como brasileiros, devemos colaborar com o Governo 
no sentido de que ele possa rnzer alguma coisa pelos municípios. 
V. Ex.n esta de parnbéns ao levantar esta questão na. tarde de 
hoje no Senado. 

O SR. ALMIR PINTO IARENA- CEI - Multo obrigado Se
nador Orestes Quércla. Quero dizer a V. Ex.u que, corno Presidente 
da Comissão Organizadora do Terceiro Congresso dos Prefeitos do 
Ccnrã, condldel Sua Excelência, o ainda candidato João Bap~ 
Figueiredo, para n abertura do Congresso. Disse S. Ex.n que nao 
entendia um Pais rico com o Nordeste pobre. 

Como era um congresso de prefeitos cearcnses, num Estado 
do Nordeste, podia ter um eco sem multas ressonâncias; por isso. 
deliberei fazer este pronunciamento, hoje, porque sei que aqui e 
uma Casa, na verdade a Cámara Alta do Pais. cuja ressonância, 
tenho certeza, e poderei até dizer, extrapolará este ambiente multo 
austero e chegará também à austeridade, nos ouvidos de Sua 
Excelência, o Senhor Presidente da RepUblica. Depois do pro· 
nunclamento do Senador Lomanto Jimlor, c daquele retto por 
V. Ex.n nesta Casa sobre o assunto, acredito que Sua Excelência 
não poderã tugir à rí!nlldade brasileira do pauperismo do muni
cípio brasileiro. E com município pobre não há nação rica, essa e 
que é a verdade. Agradeço a V. Ex.a 

Eu havia dito, nobre Senador Orestes Q~.oércla, embora V. Ex.» 
não estivesse presente que V. Ex.11 estava no rol, daqueles que. 
como nós outros, estávamos lutando pelo municipalismo. 

Devo dizer a V. Ex.1l que. em cada 100 ramilias cenrenses ape
nas 17 dispõem de ligação clétrlca, segundo dados ortctnis da 
COELCE - Cla. de Eletrl!lcação do Ceara. 

Dos 3.953 municípios brasileiros, aor;; estão em situação igual 
ou pior. 

E Impossível modificar o quadro se não se modl!icnr o trata
mento dado nos municiplos. 

Os Impostos municipais são apenas três: o Predial, o Terrlto· 
rial Urbano c o de serviços. 1.'nls tributos têm seu peso em capi
tais como S. Paulo, Rio, Porto Alegre, por exemplo. Caem multo 
cm capitais como Maceiô, Arncnju ou Terestnn. Na maJoria dos 
pequenos municípios sua arrecndnçüo não chega a 5 ou ter,, do 
total da receita orçamentária, representada majoritariamente pe
las receitas transferidas. Para ao dos 141 municípios cearcnscs 
essas receitas transferidas não chegam il. média de Cr$ 400.000,00 
mensais. A situação não é dl!erente na maioria. dos municípios 
brasileiras. · 

Os Srs. Senadores, de certo, podem, cm cada pw;sagem desse 
pronunciamento, enriquecê-lo como jli. estão rnzendo, com cxem· 
pios c testemunhos, para corrigir meus passiveis erros ou rortale
cer mlnhru:; atlnnaçõcs. 

As ('Statistlcas brasileiras são sabldamente talhas. As relati
vas aos munlclpJos têm, além do mais, um atraso médio de três 
anos. Assim, no Anuário Estatlstlco Brasllciro de 1977 - o último 
publlcado, vemos o seguinte: 

Entre os anos de 1970 e 1976, em cada urú deles a União teve 
superavit entre a receita estimada e a receita efetivamente arre
cadada. 

Os Estados a equ1Ubrarnm entre 70/72 e n superaram n partir 
dai, 

Os municípios Uvernm sempre deflclts entre 70/73. sendo de 
se presumir, por !altn de dados oflclnls, que a tendência se tenha 
mantido ou plorn'do, 

Outro dndo lntere~sante c conclusivo, igualmente o!lclnl, cons
tante do mesmo Anunrlo, e n queda percentual dn pnrticlpaçüo 
dos rnunlciplos nns receitas pUblicas, que já esteve cm 12';:. -
o que e pouquisslmo, baixou pnrn dez, c está decaindo nlndn mnls. 

A respeito desses fntm; - c uqui peço a sua ntcnçüo, nobrt• 
Senador ... 

O Sr. Lornunto JlinJor !ARENA- BAI - Esse:; 12',-;. ocorre
ram, cxntnmrntc, npós o novo Códl~~o Trlbutúrlo. os municlplo.'i, 
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lo~o Jepot.s da Rcformn TrlbuL:irln, tiveram uma scn!iíVcl mclhorln 
nns suas rcndns, cm 1066, salvo engano. 

O SR. AI.MIR I'INTO I ARENA- CEI -A respeito dcslcs fa· 
tos podcrel aqui ndlc\onnr dados colhidos pelo Deputado Alcebin
dcs de Ollvelrn, allás publicadas ontem no Correio Rraziliense 
em que a cvoh1ç11o da receita tributlirlo. do País, atingiu aos se
guintes níveis: Em 1965 a União pnrtlclpnvo. com 63,9% dn arre
cadação geral, pnssnndo essn participação n. 72,9% em 1975. No 
mesmo período a dos Estados tal reduzida de 31,2% pura 24,5';(, c 
a dos mun!ciplos multo pior, de 4,9~t~ pura 2,6':;,, o que ,·cm de
monstrar que n Reforma Trlbutó.rla de 1966, fortaleceu apcnns a 
UnJão, enquanto Estados c Municípios enfraqueceram-se tremen
damente, 

Sr. Presidente c Srs. Senadores, certa vez eu disse no Senador 
Orestes Quêrcla e no Seno.dor Lomanto Júnlor cm uma conversa 
Jogo que aqui cheguei - calouro, como se diz na gíria, novato -
quando fallivnmos sobre a questão do grupo munlclpaUsta, da 
comissão munlclpnHsta - e é do pensamento od nobre Senador 
Lomnnto Júnior criar essa Comissão. Então, dizia cu para o nobre 
Scna'dor Orestes Quércia: Na verdade, não há Nnc;:ão forte com 
município pobre. Por que é que os Estados Unidos são uma Nação 
!arte? Forque reservou c ainda reserva para os seus munlcipios 
49% da sua renda, ficando, por conseguinte,. com apenas 51%; 
à Inglaterra reserva 39% da sua renda para. os Municípios, fican
do com apenas 61% para o Pais; a França reserva 3B% para os 
municípios, ticando com 62% para a Nação; e a Itlilla reserva 34% 
para os municípios, ttcando com 66% para a Nação. Naturalmente, 
têm que ser paises fortes, por que? Porque a célula mater, o mu
nicípio, n célula matriz da naclonnlldadc está sendo bem nutrida, 
estã. recebendo aqullo que, na verdade, ela merece para poder 
justamente fortalecer-se; e, tortalcccndo-se, está !ortnlecendo, na .. 
turalmente, a própria Nação. 

Acontece que no cálculo constante do Anuário se consideram 
todas as receitas municipais, pelo que se excluem aquelas trans
feridas, e os percentuais prcsumlvelmente baixarão para menos 
de 5%. consideradas npenas n.s receitas próprias de nrreco.da~ão 
local. Se se exclUírem ainda, os munlciplos de matar receita, com 
S. Paulo ã. !rente, n queda deve chegar aos 2 ou 3%, pelo que é 
válido admitir que 50% dos municípios de menores receitas não 
arrecadem sequer 1% das receitas públicas nacionais. 

O Município de Alcântara, no ccarli, é um pequeno municí
pio de que no próprio Cenrli c no Brasil hli muitos outros iguais. 
Sei que existem. Em 1974, segundo dados o!iclals da Secretaria da 
Fazenda do Estado, ele recebeu, do participação do ICM, Cr$ ..... 
2.513,00, ou seja, o media mensal de Cr$ 209,00. 

Em 1975, os 140 munlciplos, cxclulda o Capital, participaram 
em média com Crs 300,000,00, isto é Cr$ 25.000,00 por mês, no FPM, 
sendo que 56% desse wtnl !!curam enlre Cr$ 1.200,00 e Cr$ 6.000,00 
mcnsals. 

No corrente ano, os três que mais receberão, no Ceará, serão 
Itaplpoca, Qulxndli e Sobral, que !lcariio cm torno de Cr$ ..... ,.,. 
12.000.000,00 ou se um milhão mensal, o que bem pouco represen
ta para um municfpJo sobreviver. 

São duetos aticlais do. Secretaria de Planejamcnto da Presi
dência da Repúbllcn. 

Di!crirá em multo a situação cm relação ao Pinui, Mni:anhão 
ou à Bnhia e Minas Gerais? 

Que poderão fazer em termos de abertura, restauração c con
:mrvação de rodovias viclnals e estradas nbasteccdoras de BRs e 
rodovias estaduais, municípios como Abnlnra, Pncujli e outros 
Iguais pelo BrnsU, com os crs 10,000,00 que receberam cm 1978 do 
Fundo Rodoviário Nalconal? 

Em 1078, a arrecadação do ÍCM, no Cearli, teve um incremen
to nominal de Cr$ 351.000,000,00. Mns, cm termos de valor real, cm 
relação a 1977, houve uma queda de 4'7o, pelo que também os 
munlclplos sofreram Igual decréscimo real, rato que pode ter 
acontecido em outras Estadas. 

Procura-se dar muito pouca lmportõ.ncin. aos prc!eltos c aos 
munlcfp1os de pequeno e médio portes. Mesmo os dO!l munlciplas 
mnlorcs, poucos são ouvidos sobre seus próprios problemas e in
tervenções das esferas admlnlstrn.tlvas superiores em suas O.rcns. 
Querem construir qualquer coisa, constroem e não dão n menor 
satls!açúo ao prefeito ou a quem quer que seJa, Por conseguinte, 
i:lso é um erro Que deverll. ser corrigido pelo Presidente Figueiredo. 

São trntndas como se nnda tivessem a oferecer, nenhuma 
idéia a propor, nenhuma sngc.stüo a dar, como se desconhecessem 
tudo dn. sua renlldnde local, das nsplrnções de suas comunidades. 

Se, par exemplo, entendem que para melhorar n e!lclêncin 
adminlstrntlvn, precisam de sntls!ntórlas tnstnlaçõcs !lslcns, um 
prédio, umn sede, a respeiti'lvcl TCU os impede de tazê-lo com o 
único recur:w de que dispõem, o FPM, 

Se na lmpos.slbilldnde ele promoverem uma apresentação dt! 
orquestra slnfónlcn ou companhia. teatral para oferecer cntrctc~ 
nlment.o e melhorar o nível cultural do povo, se dispõem n Insta~ 
lar tclevi:wres públtcos ou uma fonte luminosa no único jnrdlm 
do lugar, onde se reúne n. tnmilln. em noites domlnguclras ou as 
namorados no cair do. noite, lhes é proibido !nzé-Jo, por se trntar 
de cmprccndimclntos suntuosos. 

Mas - atentem Vossas Exeelénclns para esse contraste de re
petência nnclonnl: Se o Banco do Brnsll, nadando cm lucros ex
travagantes, se Oll Bancos d'C Estados, se o INPS, ~e n Emprcs[l. 
Brasileira de Corretos c Tclégra!os, se outras entidades lucrati
vas e poderosas pretende Instalar num munlcipio sua agência, 
sua tial ,um Instrumento operacional, a primeira exlg:êncln é 
um terreno bem locnllzado, por conseqüente, caro, a ser dcsapro~ 
priada, pago c doado pelo município, aumentando, com o sacrtri
cio dos ma.Js pobres, o pa.trtmónlo dos mais ricos. Essa é a verdade. 

De todos os lados se apela pnra as paupcrizndns pretelturn.s, 
que têm que cstlpendlar dUigênclas policiais, o Serviço de Alista
mento MUltar, propiciar condições para o funcionamento do Ser
viço Eleitoral c ,até, o que não é raro, fornecer casa, luz, água 
a autoridades com quem nada tem a ver, mas com as quais nc
nhutn prefeito deseja se indispor, a elns contrariar. 

Outra aspecto importantíssimo, Sr. Presidente, e que não pode 
ser esquecido, se retere aos flnanclnmcntos nos munleíplos, sobre
tudo aos médios e pequenos, praticamente negadas pelos empeci
lhos burocráticos, pela massa das exigências, pelo volume das ga
rantias e, quando concedidos, violcntnmente onerados com corre
c;ão monetliria, juros, comissões c taxas, o que torna as amortiza
ções vexatórias, pesadas e crescentes. 

t possível que uma empresa nacional ou estrangeira receba 
incentivos !i:lcnis, empréstimos a juros subsidiados, ta.vores de 
toda a ordem, o que pode ser justo, Iouvó.vci, merecedor de todos 
os apoios c aplausos. Mas, com relação aos municípios, não conhe
ço caso nenhum de tlnancinmento do Banco da Brasil ou de Ban
co Regional em que, além, dos juros, comissões c taxas, além dos 
contratos draconinnos de retenção das recursos transrerl.dos com 
retardas da devolução, dos saldos, ainda se cabra, cumulativamen
te, a correção monctliria, calculada pelas Obrigações Renjustlivcl:; 
da Tesauro Nacional - ORTN.s. 

Quando se lhes o!creccm recursos mais baratos, como o de 
composição FAS !Fundo de Assi.stêncln Social), CEF !Caixa Eca
nômlca Federal J, o volume do atendimento é de tal ordem inslgnl~ 
flcante que raro e a munlciplo que se beneficiou deles. E as for
malidades e exigCncins ainda. mais complexas, 

Neste quadro supcr!lclalmente apresentado, não se carregou 
nas tintas par alhe dar uma coloração sombria. Evitou-se, inclu
s~ve, uma adjctlvação contundente, nem por Isto, porém, n sltua
çao deixa de ser sombria. 

Nós, municlpnllstn.s, teimamos em attrmar que a !orça da de
senvolvimento do Pais está na soma. das forças da desenvolvimen
to de seus muntciptas. Não é possível um Pais forte c rico rcsul~ 
tnnte da soma de ~uniciplos pobres e fracos, 

Existe um consenso nnctonal cm fnvor da revisão da politica 
em relação nos municiplos. E este é um dos pontos cm que se 
entendem a situação e a oposição. 

Chegou, portanto, n hora. da união de esforços, da coordenação 
de decisões, da definição de politicas cuja prlitlcn eleve os níveis 
de renda pública dos munlciplos brasileiros, elevando na mcsmn 
medida os níveis de bcm-estar do povo, em todo o Pais, sem 
dúvida um elemento. se bem não o único, de melhor d!.stribuição 
da renda per caplta. 

Os municiplos cstúa cndlvldndos, sobrecarregados de encar .. 
gos e ânus !lnancelros, cm multas casos insotvcntcs. E hli dívidas 
que precisam ser pagas como aquelas, lcsiUmns - posta que hb. 
algumas Ucfl'Ítlmns - para com o INAMPS c o BNH, de vez que 
repercutem nos direitas dos segurados oriundos da Pre!citurn.. 

Talvez tosse vt\Udo criar um Fundo de Garantia da Divido 
Pública Municipal, !armado, digamos, de um percentual do Im
posto d~ Exportação, para a qual, de um moda gernl, todas os 
munlcíptos concorrem. 

Talvez foss~ vó.lldo reviver c reformular a projeto da ex-Depu .. 
tado ccnrcnsc Pursl!nl Barroso, oliundo de umn proposta dn As .. 
soclnçúo dos Prefeitos da Estado do Ccarli, criando o Fundo de De .. 
,senvolvlmcnto Económico doR Pequenos c Médios Munlciplos, vt .. 
sande u !orl~leccr n estrutura cconômJcn c nüo npcnnu urbana., 
como se propac o Funda de Desenvolvimento Urbnno das CidndcH 
de Médio Porte. 

1t imperioso rc!ormulnr o sltcma tributário ccntrnllzndor das 
rccc!Las púbUcns nn fl.rcn dn Vn1l1o c cstrunguJndor das lnJcJntJ .. 
vns trlbutó.rlns dos Estndos c Munlciplos. 
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Por de-fl~lçüo con:illtuclonal cabe ao Senado traçar a.s dlre
trlze.s da politica municipal c .são das Resoluções desta Augusta 
Casa que saem a dillclpllnamcnto de certos ata:-; dos governos to
cal:-;. 

Cabe pais ao Senado, cm primeira prlorldadt•, tomar a si o 
urgente ~xamc do prablcm.a municipal brasileiro, para lhe pro
por remcdlos salvndorc.s, ju que o diagnôstlco .se tornou ostcn
sivnmenU:! conhecido. 

_ '& preciso fm:er do municiplo um núcleo dlnãmlco de produ-
çao, ~ma unidade económica, uma funtc não apenas geradora 
de mao-de-obra, mas, ao mesmo tempo, locadora dc:-;sa mão-de
obra, abrindo c alarr~anda o merendo consumidor Interno, tornan
do o homem do Interior, o homem do campo. não o eterno mi
grante no sabor das vicissitudes a cngroHsar a m<lfb>inalldndc HO
clal das grandes metrôpoles, ma.'i um produtor ligado à economia 
local, dela tirando não apenas seu sustento, mas a sua scr~urança 
c prosperidade. 

Os Instrumentos para chegar a esse desejado resultado hão 
de ser propostos pela. clarlvldCncia deste Plenãrlo Ilustre c acei
tos, por qucstúo de ordem patriótica, pelo Governo e por todos 
os que tenham uma parcela de decisão na ó.rea governamental. 

Creio que assim estaremos honrando os compromissos que 
assumimos com cada um de nossos Estados, como seus represen
tantes. 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. rMulto bem! Palmas. I 

O SU. I•nt:SJDENTE 1N1lo Coelhot - Concedo a palavra ao 
nobre Senador Humberto Lucena, 

O SR. IIUMBER'fO LUCENA 1 MDB - PB. Pronuncia o se
guinte dlscurso.l - Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

Há cerca de quinze dias, mais de dez mil professores dos es
tabelecimentos estaduais de ensino da Pnraiba, após assembléia 
Gcro.l a que compareceram duns a três mil pessoas, entregaram 
memorial com 15 Itens e concederam um pruzo de 8 1olto1 dias. 
ao governo do Estado, para o atendimento de suas reivindicações, 
Inclusive aumento salarial de lOQ':; tccm por cento), sob pena de 
de!Jo.grnrcm greve geral. 

Eis o texto da carta aberta que os professores dirigiram nos 
pais dos alunos: 

"Os professores do Estado da Paraíba, reunidas em assem
bJCia geral, na sede da Associação do Magistério Público 
do Estado da Paraíba, no dia 1.0 de maio, a que compa
receram mais de 2.500 professores decidiram paralisar as 
aulas a partir de terça-feira, dia 8 de maio cm resposta 
ao não atendimento de sua.s reivindicações p:lr parte do 
governo do Estado. 

Hã treze anos, os salários dos professores foram atingidos 
por um Inflação galopante, causando pl'ejuízos de ordem 
multo superior a 100 por centQ nos seu::i vencimentos. Em 
vista da lnstimúvcl situação cm que se encontram os pro
fissionais da educação, os professores solicitaram ao go
verno estadual um reajuste salarial de 100 por cento, co
mo forma de cobrar uma velha dívida que o Estado tem 
para com o Magistério, 

Diante da resposta negativa do Governo em não conce
der nem um por cento do reajuste salarial para a classe, 
negando-se assim n qualquer forma de dlãlog:o, os profes
sores se viram obrigados a decr~tar a greve como única 
maneira de conquistar ns suas justas rclvlndicnçóes. 

Quando os professores .se propõem n desenvolver o movi
mento por melhores condições de trnball1o c po1· um sulit~ 
rio justo, e porque entt!ndem que estão reivindicando umn 
melhoria da ensino que trarú substanciais beneficias pnrn 
toda a comunidade puralbnna. Uma remuncruçü.o condig
na posslbllltnró. ao professor encontrar a trnnqüllldndc 
necessária ao desempenho de sua função, assim como ad
quirir livros, fazer cursos c se capucltnr cada vez mais, 
pnrn melhor servir no aluno. 

Os professores fazem veemente apelo nos senhores pul.s, 
no sentido de nii.o enviarem seus filhos às nulas, n partir 
de 8 de maio, ressaltando, entretanto, QUe nenhum aluno 
seria prejudicado pois, cessada n luta. seja qual for o re
sultado, desdc jà, assumem o compromisso de recuperar 
lntcgrnlmnnte todas n.s aulas. dn nmnelrn muis convcnlcn
lc. 
Anteclpndamentc, o.s professores ngrndeccm a colaboraçüo 
(]o~ Sl•nhores pnls, no ,sentido de somente enviarem .seus 
rtlhos no.s co!Cglm;, mccllnntc nota oflclnl da As..'ioclaçilo do 
Mng-t:..terto Público do Estado dn Pnraibn. publicada atra
vc's dns l'údlos c do:-; .Jornais, c que mio atendam a qunl
qlwr Ulll'lo do Oovrrno." 

Realmente, Sr. Presidente, Sr.s. Senadores. a situação do~ 
professores públicos. na Paraíba, C de extrema penúria. Bnsto 
lembrar que qua.-;c mil e quinhentos deles percebem vencimentos 
abaixo do salúrio minlmo reg:lonal, e os demais são pagos numo 
VUI'In.ção dt! valores u partir de dois mil cruzeiros, num periodJ 
de crescente Inflação que desvaloriza os saló.rlos ao mesmo tem
po que aumenta vertiginosamente os preços dos b:ms c scrvlçol-i 
de primeira necessidade. 

Isso é o resultado da politica de achatamento salarial que. 
no longo dos últimos 15 anos, só contribuiu para comprimir os 
índices de reajustes da remuneração dos assalariados cm gerai. 
particularmente elos )'icrvlàores púbUcos, os mais prcjuà\caàos. p~r 
serem empregados do Estado, num reg:lme autoritário. Ê fácil vP
r!flcar que, nc.s~e período, enquanto os trabalhadores conseguiam 
um reaju'>tc medlo de 40'it a 45•;;. os funclonúrlos públicos nã::> 
passavam dos 30•.:;, só vindo a atingir percentuais mais altos. de 
35•,_; a 40',;. nos últimos 2 tdols1 anos. Acrescente-se que. até 
hoJe, os servidores públicos não fazem jus ao 13.0 c ao 14.0 meses, 
conquistas que j:i se incorporaram definitivamente ao patrimó
nio do trabalhador. 

Força é convir que os Estados sempre acompanharam nos 
aumentos de vencimentos do seu !unclonallsmo. os índice'i aOualll 
fixados pelo governo federal para as seus servidores. 

No caso da Paraíba. corno de todo o Nordeste, o malar patrão 
ainda é. o Estado, razão pela qual o número de runclonárl::>s pú
blicos e bem expressivo, acarretando uma alta po.rtlcipação do 
custeio de pessoal na despesa pública. 

Alegando justamente a escassez de recursos financeiros para 
atender aos novos encargos, o G::>verno do Estado fez uma con
traproposta aos professores, no sentido da concessão de um rca
jus.te de so·-: loltenta por cento\, mas cm duas partes Iguais de 
40'.:. I quarenta por cento I, uma em setembro deste ano e a outra 
cm março de 1980. 

Os professores, porém, Insistiram nos lOO<;;. embora admitis
sem o seu parcelamento cm duas ou três vezes. o que a meu ver. 
seria uma porta aberta à nc~oclação. 

A essa altura, caberia, ao Governador do Estado, continuar 
apelando no Governo Federal para que. n exemplo do QUe já fez 
cm outras oportunldadt.!s, notadamente em ravor do Piauí con
cedesse uma ajuda !!nancclra. n Fundo Perdido, visando 3. uma 
cfctlva melhoria d'J nível de vencimentos dos professores esta
duais, sobretudo levando-se cm conta o rato de quase mil c qui
nhentos deles ~anharem abaixo do salário mínimo regional. o 
que caracteriza uma sltuaçãc, de verdadeira calamidade pública. 
quando o próprio valor do salário minlma vem sendo ob,lcto de 
obstinada contestação por parte de parlamentares. jornalistas e 
outros estudiosos de nossa problemática social. 

Allãs. as dificuldades financeiras da maioria das unidades 
federadas levam-nos a Insistir na Imperiosa e urgente neces'ii
dade de uma n::>va dlscrlminaçúo de rendas Que venha a atender, 
de mnnrlru mais racional c equânime. não só no.s Estados. mas 
aos Munlcipios. se e que o nosso propósito é realmente o de 'forta
lecer n Federação. pois, do contrário. contlnuaremo~ a assistir a 
esse melancôllco cspetãcub dos Governadores e Pr-efeitos perma
nentemente de mãos estendidas ao Presidente da República e nos 
MlnJstro.s de Estado, pedindo auxilias parn ajudá-lps na própria 
manutcncfio da mõ.qulna burocrãtlcn, sem ralar nos seus progra
mas de Investimentos que hoje dependem no•:; dn. colaboracão 
de recursos federais alocado:-; atrnve~ de c:lnvênlos, nos mnls di
versos setores da Admlnlstrnção Pública. 

Então Sr. Presidente, mio tendo aceito a sug:estüo governu
mental, os professores pnralbanos declararam-se formalmenh• 
cm g-reve. contando com a slmnntln do p::>vo c com o apoio os
tt>nslvo de :-:;ctores represcntnntlvos da sociedade local, como '' 
Igre.la, a CBA, Núcleo dn Pnroihn_ a As-.oclrtciio dos Servlrlnrcs 
Públicos do Estado. o DCE dn UFPB, o MDB Jovem. Deputados 
c Vereadores do MDS e dn própria ARENA. e os pnls de alunos 
que acompanharam. passo n passo. as ntlvldndes do comando 
geral de l!revc . .sob n suncrvlsão da Associação do Magistério Pú
blico do Estado dn Paraíba 1 AMPEPl. 

O Sr, Adnlherto Sena tMDB - AC1 - V. Ex.11 me concede 
um aparte? 

O Slt. JIU~IBEJtTO LUCI'N•\ IMDB -- PB1 -Com multo pra
zer ouço o nobre Sr.nndor Adalberto Sena. 

O Sr. Adalberto Scnn !MDB- ACI -Quero apenas parabe
nizar V. Ex.11 por levnnlal', neste monwnto. mais uma vo~ no Con
greli.'io Nncionnl cm l'nvor dn sacrlflcada c lnjustlçnda cln~se 
cl~s professo1·es,. E quando digo sacrificada e ln.lustl~·ndn, creio 
nua sei' llt'C~_?ssnrlo dtzer o porquê: csla na consciência nnclonnl. 
nn obscrvnçuo ele todm, que os profL•sson•s constituem uma dns 
classes mnn.:dnnllzadns clesse Pais. E tiw marglnalJ',mdn que jt\ 
chc~-:uu, cm nosso Pni.s, umn Lei Qlll' conct•deu g--rntlrtcaçüo n. to
dos os pos:mldol'es dt' nlvt'l unlversltúl'lo 1', nt•.-.tn nwsmn Lei, sntu 

• -
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um nrti~o que t~xcluin o:-; profcs:;orcs dcs:-;e beneficio. l'mborn tt
vcs:;cm eles essr nível. Basta Isso, bastam os clamores que se Je .. 
vant.nm por toda n parte - nqut no Distrito Federal e agora no:-; 
1:~tadoli - sobretudo para senslblllznr o Governo Fcdernl n !lm 
de que ele nuxllle os Estados, porque foi com tristeza que ouvi 
n. declaração do Senhor Presidente da República de que o Qo .. 
vcrno Fedem! não estava em condições de auxiliar os Estndos 
para melhoria dos vencimentos dos professores, Meus pn.rabéns a 
V. EX.'L c que as sons de sua voz não se extins:nm neste Congress:l. 

O SR, JJU~Uli:JtTO LUCt:NA IMDB - PBI - Agradeço pe· 
nhorndo n valiosa Intervenção de V. Ex.IL no meu discurso, em fa .. 
vor dos professores brasileiros. 

O Sr. Cunha Lima IMDB - PBI Permite-me V. Ex.R um 
aparte, nobre Senador? 

O SR, HUMBERTO LUCENA 1 MDB - PB 1 - Pois não, nobre 
Senador Cunha Lima. 

O Sr, Cunha. Lima I MDB - PB 1 - Nobre Senador Humberto 
Lucen-a, levando meu Incondicional apoio ao pronunctn.rnento que 
V. EX'.a !nz nesta tarde, ao relatar a episódio da greve dos pra .. 
!essores secundó.rlos da Paraíba, quero testemunhar que essa 
greve, e5.'ia relvlndlcaçõ.o é, dentre as legitimas. uma das mais 
legitimas. Apesar de ter sido considerada Ilegal, toda comuni
dade paraibana reconheceu como licito o pleito do professorado pn
rnlbnno. Alunos e pais de alunos, toda a comunidade esteve pre
sente cm solidariedade nos professores parn!banos. A greve paci!Jca, 
a greve ordeira com que se manifestaram, pleiteando aumento sa
l~rial os Injustiçados professores da Paraíba. é Jegítimn, em Ince 
do achatamento salarial em que vivem, corno bem diz V. Exa., 
hli mais de treze anos. Neste Instante, lamentando que suas n..c;pl
rações, que o pleito dos professores não tenha sido atendido, temos 
t.ambém de reconhecer que se deve ao estado a que se relegaram 
os municípios os Estados da Federação do Brasil. através de uma 
política cconõmlca .. financelra que vem, a cada dia, empobrecendo 
aquelas Unidades da Federação. Levando meu apoio aos professo
res, creio que um dia eles serão atendidos, porque seus pleitos 
são Justos. como bela, justa c grandtloqüente ê a missão dos mes
tres. Multo obrigado a V. Ex.n 

O SR. IIUMBERTO LUCENA 1MDB- PBI - Recebo as pala· 
vra.s de V. Ex.n como uma cloqücntc solidariedade aos professores 
parnlbnnos e porque não dizer aos professores de todo o Brasil 
que, neste Instante, .se Irmanam na defesa. de suas justas reivin
dicações. perante a Governo. 

Prossigo, Sr. Presidente. 

Em nota publicada pela Imprensa, o DCE da UFPB acentuou: 
"Não poderia ser outra a atitude dos professores da Rede 
Oficial do nosso Estado, senão a de se levantarem em de
fesa dos scus direitos c sua dignidade. Ating,ldos duramen
te peJa política salarial do Oovcrno c vendo cair cada 
vez mais o nivcl do ensino, nada mais justo que reajam a 
esta :iltuação c que busquem formas de lutas adequadas 
para ntinRirem seus ob]etlvos." 

E depois: 

"Amador, desacostumado ao diálogo, a próprio Governa
dor-- tido como educador - faz ameaças c autoriza medi
das vergonhosas como a abertura de contratos de emer
gência, que deve ser denunciado, não só cm nosso Estado, 
mas cm todo o Pais." 

Por sua vez, n Arquidiocese da Paraíba, pela palavra de seu 
Bispo Auxiliar, conhecido cm todo o Brasil, Oom Marcelo Carva· 
lhelra, ntlrmau: 

"Hó. causas comuns, há nobres Interesses cm jogo, que 
pertencem a toda a classe dos professores de 1.0 e 2.0 Graus. 
Nisto não há desordem, mas consciência crescente da ne· 
ccssidude de pnrtlclpac:ão no processo da sociedade e de 
eficaz ntuaçfi.o através de seus corpos lntermedlârlos. 

Os pnls dos ntunos, os próprios alunos devem compreen
der os professores. npoló.-los nas suns reivindicações c mo
vimentas de classe. 

Não podemos então compreender por que, por parte da 
autoridade, nã.o se abre um diálogo mais dlreto cm vez de 
nmcnças c sanções. Por que niio se nes:oclnm mesmo a 
prazos n sert•m observados, o aumento snlarlnl c n eleva· 
çii.o do :mlil.rlo piso? Por que nüo se formaram comissões 
adequadas pnrn cncnmlnho.mcnto deste complexo proble
ma?" 

Po.rn concluir, dizendo: 
"E reafirmamos, nn opçüo pelos pobn•s, 110.\ISO postclann· 
tn1•nto definido ao ludo dn justa cnusu das professores." 

O movimento ~;nnhou tu! dlmcnsüo que se renl1znram, nn Ca
pital pmalbnnn, expressivos atos público.-; de solldnrlednde, à.'i jus· 

tas reivindicações elos profesliores, como concentrações populares 
t' mlssn campal a que campnreccram milhares de pessoas. 

A principio, o Sr. Governador do Estado, Professor Tnrcislo 
Burit!, embora argumentnndo que mio ttnhn condições de atender 
il:: postulações do J)l'ofessorndo, mnnteve-sc numa atitude ctlscrctn 
clt' compreensão. 

O Sr. Dirceu Cardoso !MDB - ESI - Permite V. Ex.n um 
aparte? 

O SR. JIUMBERTO LUCI:No\ <MDB - PBI - Ouço o nollrc 
Senador Dirceu Cardoso. 

O Sr. Dirceu Cardoso !MDB - ES) - Nobre Senador Rum~ 
berto Lucena, V. Ex.n está trazendo no conhecimento da Cn.sa uma 
r,JtuaQãa grave pela qual atravessou o professorado do seu E.,tado, 
esse Estado que tão condigna c brilhantemente V. Ex,n representa 
nesta Casa. lnfcllzmr.nte, se não foi atendido o professorado nas 
suas rclvtndicuções totais, deu um exemplo de colaboração, de 
humildade, na atender à proposta do Governo. Portanto, lamen
tando que neste Pais o professor ainda não tenha o lugar de rele
vo que merece nos paises em formação como o nosso, ande Infe
lizmente e desgraçadamente acontecem esses cosas. Mns gostaria 
de que o Governo atendesse ns reivindicações justas do professora
do da Paraíba, que v. Ex.u. encarna nesta comunicação que ora. 
taz ao Senado da Repilbllca. 

O SR. IJUMBERTO LUCENA I MDB - PB I - A participação 
de V. Ex.u na meu pronunciamento é da maior importância por 
ser V, Ex.u um homem autêntico que sempre se enfileira no Indo 
das grandes causas populares que são defendidas neste plemírto 
do Senado Federnl, nobre Senador Dirceu Cardoso. 

Devo entretanto esclarecer a V. Ex." que, até a esta altura, 
ainda não houve uma solução para o problema dos professares da 
Paraíba. Tem havido propostas e contrapropostas entre o Comando 
Geral de Greve e o Sr. Governador do Estado. Mas, mais adiante 
V. Ex." perceberá que o comportamento do primeiro Magistrado 
da Paraíba, que a principio vinha sendo tolerante, mudou de re~ 
pente, c S. Ex.11 começou a coagir os professores, inclusive Inspi
rado cm recomendações superiores do Governo Federal. Em con .. 
scqüêncla disso, o professorado cedeu cm parte, suspendendo provi .. 
wrlamentc a greve enquanto somava novos melas para continuar 
Rcu movimento em busca de melhores sal:lrtos. 

Continuo, Sr. Presidente: 
Logo, poróm, começaram a surgir os prtmr.lros sinais de re. 

pressão, através de violências prati"cndas por ocasião da conccn .. 
tração popular de apoio à. greve. Na Praça João Pessoa, da Ca
pital parnlbann. Além disso, o Governador do Estado deu um pra
zo de quarenta e oito r481 horas aos grevistas, a partir do dia 17 
último, para que voltassem no trabalho, sob pena de demissão su
mária c de enquadramento na Lei de Segurnnçn Nacional. 

Repetlu~se, Sr. Presidente, na Paraíba, o que ocorreu no Dis
trito Federal. Aqui, trinta e novl' professores toram demitidos, sen
do que trinta c seis - no que estou informado - já voltaram ao 
trabalho, restando trCs que, por serem ctJnslderndos suspeitos de 
envolvimentos mais ~ravcs, até agora não foram reaproveitados 
no Serviço Público. Um deles é o próprio Presidente do Slndlcnto 
dos Professores do DF, órgão sob Intervenção govcrnarnental, npe~ 
sar de levantado o movimento paredista. 

Alegou o Governador da Paraíba o que jil. se atlrmara cm 
relação il greve dos metalúrgicos c, posteriormente, ii greve dos 
professores da Rio de ,Janeiro, de São Paulo c do DF, Isto é, que 
n greve ern Ilegal. Em todos esses casas, Sr. Presidente, Srs. Se
nadores ttcou demonstrado à saciedade que a greve poderia con· 
trarlnr à texto da lei, mns tinha a presidi-la um espírito dr justiça. 

Tanto assim que o Governo a tolerou, dialogando pcrmnnen· 
temente, com as seus lideres, na área federal e na :lren estadual, 
n~esmo depois de decretada n intcrvençflo nos sindicatos. Por ou
tro lado, o reconhecimento oficial de que a o.tual lei de greve está. 
defasada no tempo é o anteprojcto da novo. Consolidação das 
Leis do Trabalho que altera vil.rlos dos seus dispositivos, visando 
n dar matar ênfa.'lc ao poder normativo dn Justiça do Trabalho. 

Em suma, Sr. Presidente, Srs. Sen-adores, a greve das prore.'l
sorcs da Pnrnibn, a exemplo das que ocorreram no Rio, cm São 
Paulo, no Distrito Federal, é justa porque fOI o Unico melo que 
t'ncontrnram aqueles servidores pUblicas, numa sociedade que se
proclama democrútlcn, de colocar, perante o Oovcrno, as suas les:i
tlmns aspirações. A~orn, entretanto, face as nmençns do Gover
nador do E.'itndo, respnldndns em expediente recebido do Sr, Ml
nlsLro do Trnbnlho, os professore:; de minha tcrrn resolveram 
!HISJ)endC-ln, enquanto renrtlculnssc as suas torças pnrn conUnun.
rern o movimento relvindicntórlo. 

Ao trnzer ao conlwclrnento do Senndo c dn Nnçf\0 os ncon
tt•clmentos relnclonndos com o movimento dos profcfi.'iorcs públi
cos dn Parniba, npclo no Sr. Ministro do Trnbalho pnrn que ~cs
tlont• junto no Oovcrnaclor Tnrcislo Buritl, no scnUdo de t!Vit.l\r 
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a :t!lllflr.lt~da tlr~ml~.·~ao dn:; r•.rPvist.n.':· ~oiJ p1:na ele_ oeoJTr!Tl•m novo.~ 
r• grnvc:; LLto:; 11:. ltn~a do ~~n:-i!nu publlc(J d;~ P.traJiJO.. 

gra v qut• t.inh-J de cUzct·. !Multo bt:rr:! Palmas. I 

O SJt. l"ltESII>E~'fE !Nilo Cor•l1101 Com:edo a palavra ao 
nnbrt: Scnac!ot· J•'ranr.o Montoro. 

O Slt. Fltt\SCO l\TONTOitO 1 MDB . - SP. Prnnunl!la o se
g-ulnt.r. discurso. 

Sr. Pn:sldcnte, Sn;. Sl•nn.dorc:-; 

O .setur dP comtmicac:Ues da Presldôncia da República ca.bn 
de comunicar à Imprensa que, atravCs de dL•creto-lel, foi revoga
do, neste nwmcnt.o, o Decreto-lei 11.u 477, o famoso decreto que 
estabelecia umn clbclplinn arbitrilrla, despótica, para a atlvidnde 
e!itudnnt.II. 

t.; evldL•nte que a revoguçi'Lo desse decreto merece o aplauso 
de todos. Mas nü.o podemos, Sr. Presidente, deixar de re~strar a 
luta que o MOB manteve, neste Plenário, pela revogação dessa 
medida. Assinado por toda a bancada do MDB tramitou longa
mente, nesta Casa, um projeto de lei estabelecendo. precisamente, 
e:lta medida que acaba de ser df!Cretada pelo Governo. 

O e~t.ranho, Sr. Presidente. C que a Bancada da ARENA, ncs
~a Ca!ia, apresentou vilrliL'i razões contr:i.rin.s a proposta do MDB, 
JUlgando necessária a manutcnçflo do farni(;'erado 477. Mantive· 
mos a luta c un1 dos membros da ARENA, o Senador Gustavo 
Capanemn, t'X-Mlnlstro da Educação, en1 voto memorável. na Co
missão de Educ<~.çüo, sustentou, como a Bancada do MDB, a ne· 
ccssldadc lmperlosn da rcvo]{açüo deste decreto que submetia a 
ntlvidnde esludanLil a uma regulnmcnt:tçft.o poltr.ial, estnbelcctm
do qua.'lt~ que o dever de delatar, por parte da.s autoridades es· 
colares. 

Toda a argumentação do MDB, que era a argumentação da 
Nação brasileira, cCJntrúrin. a esse decreto"IC'l, caía por terra dian
te da posi~;Lo cm QU(' a Maioria se colocava. 

Rcgistt·o o fato, Sr. Presidente, para tirar dele uma lição que 
deve ser fixada. Por que deixar apenas ao critério do Presidente da 
República uma medida que se impunha ao Congresso Nacional? 
Decreto-lei ~ lri, que deveria .ser revogada pelo Congresso. O 
MDB usou de tod:L.'i as armas regimentais para forçar uma dcll
bcrnçilO do Congres.so, mas o Congresso se omitiu para que a 
Executiva decidisse. E. mais uma vez, n.qullo que e matéria legis
la tlvn que deveria. ser obj e to d•~ decisão do Congresso, C decidido 
pelo F.:xecutlvo. Esse exemplo deve servir como advertência par
ticularmente à. Bnncada da Maioria. O Congresso é um órgão in
dependente. Caberia a ele c â Bancada da ARENA, que C !1. Maio
ria, tomar essa deliberação, que representa o pensamento da 
maJoria da Nação. 

O Sr. :\l:lurn nencvidcs !MDB- CE1 - Permite V. Ex.n um 
upartc? 

O SR. Jo'ltANCO ~ION'l'OIW 1 MDB - SP 1 - Com prnzcr. 

O Sr. Mauro Jkncvidet; IMDB - CEI - Nobre Senado!' Fran
co Montoro, V. Ex.n faz multo bem cm destacar, com o relevo 
men.'cido, n. luta empreendida pela Oposição brasileira, n fim de 
obter a revogação do Dccl·eto"lel n.0 477. Recordo, neste instante, 

. que cm 1974, nos võ.rlos contn.tos mantidos com os univer:iltárlos 
cearcnscs, a eles assegurei que, no chegar no Senado Federal, 
envldarla todos os esforços no sentido de que fosse suprimida 
aquela norma legal, então vigorante. Em 1075, no primeiro pro
nunciamento de caràter poli\lco feito na tribuna do Senado, en· 
trc outras dlretrlzcs de açãa parlamentar, fiz QUt'.~tão de Incluir 
n revogação do Decreto-lei n,o 477, que slgnlflcavn, naquele ins
tante, a nsplrnção maior da juventude brnsllelrn, desejosa de par
ticipar do processo politico. Um a dois anos depois, quando se 
promoveu uma alteração na Lei Orr,ánlcn dos Partidos Politicas 
parn se estabelecer n obril,.:'ntorlcdnde da criação dos departamen
tos trnbnlhlstn e estudantil, uma vez mais ergui a minha voz, 
junto com outros companheiros 'do Movimento Democrático Brn
.sllelro, no sentido de CJUt' se promovesse n revogação do Decreto
lei n.o 477, Tudo Isto, nobre Senador Franco Montara, nsslnnla, 
cxnrcsslvamentc, a luta dn nobre Oposiçüo brns!letrn para a re· 
vognçüo de um dccrcto·lel rcconhcclrlamentc lniqüo que dcscstl· 
rnulnvn, c mais do que de.scstlmuluvn, Impedia a purtlclpnçüo dn 
juventude no proce.s.'ia politico brasllclro. 

O Sr. José Lins 1 ARENA - CEJ - Permite V. Ex." um 
aparte? 

O Slt. FRANCO MONTOitO I MDB - SP J - Nobre Senador 
Mnnro Bcnevlclcs. aR"rndcço u aparte de V. Ex.", que ressnltn a 
luta de toda a Dancactn. do MDB da qual pnrtlclpnrnm V, Ex." c 
outros membros do Partido, _no scnLldo dn reVOfttlÇii.o do Dccreto
lt•l n.U 477 c do Occrcto"lcl n.O 22B, 

Ou('o, com prn?.t'l', o n.1mrtc de V. Ex.n, nobt·c Senador Jo!ié 
Lm:;, 

o Sr, JnM~ J.ins 1 AH.Ji:NA - CEt - Nobre Senador Jõ"ranco 
Mont.oru, l'lll pl'inwlro lll!tur, V. Ex.u I'L'!llml'ntt• n~al~~a uma mt•-

dl<la adotnda pelo Governo F1:df~rn.l, ptlo Senhor J~rcsldente ela 
Repúbllca, da malar lmportáncla para o Pais e, pnncipalmentc, 
para o setor estudantil. V. Ex.u sabe que a rtvogaçúo do 477 raz 
parte de urn pruccs~m de abertura ab.solutamentc normal em que, 
a.~:-;im como o AI-5, outros atas cstiio sendo naturalmente rcvrJ· 
~radus. E quant.o ao problema de que deveria caber ao Con~resso 
a rcvogaçilo do ato, permito-me lembrar a V. Ex.11 que a autor!· 
claclc que derroga a medida é, evidentemente. aquela que tnm· 
bóm n adotn. Eu, de qualquer modo. congrntulo-mc com V. Ex.rt, 
porque• V. Ex.11 realça aqui a posição do Governo. de dar r:on. 
t,inuld~ule ao processo da abertura, do qual toda a Nar;ao cstó. 
participando. Multo obriJ:~ndo a V. Ex.u 

O Slt. FRANCO ~IONTORO IMDB- SP1 -li: claro que SO· 
mos todos favoró.veis a essa medida, mas discordo de V. Ex.n ao 
dizer que caberia ao Governo a revogação dessa medida. 

S!lbe V. Ex.n que o decreto-lei C um ato do Poder ExccuLivo, 
mas que corresponde a uma compctencia do Poder Legislativo. 
I:: uma norma QUf:, por razões excepcionais, é baixada pelv EXe
cutivo c que deve ser aprovada pelo Le(.;islatlvo. De qualquer for· 
ma, é o Legislativo que toma a decisão final e definitiva. 

Ora, a competência legislntlva, C normal que seja exercida 
pelo ?odrr Legislativo, c nesse. sentido seria, realmente, normal 
qu~ o Congresso Nnctonn.l, e nao o Executivo, tomasse essa de
cisao que .seria, no fim, sancionada e promulgada pelo Poder EXC· 
cutivo. Mas a iniciativa deveria ser do Poder Legislativo. E foi 
isso que tentou o MDB, c foi isso que recusou a ARENl\. Foi toda 
a Bancada do MPB. ao tempo em que exercia a Liderança o no
bre Senador Nelson Carneiro, que apresentou, assinada por to
dos os seus membros, o primeiro projeto sobre o assunto, pelo 
qual lutamos nas Comissões c no Plenário. E o lamentável é que 
a ARENA argumentava contra, alegando que a revogação do 
DC'crelo-lei n.o 477 contrariava o Interesse nacional. .. 

O Sr, José Lins r ARENA -CEI -Se V. Ex.n me permite. 

O Slt. FRANCO MONTORO IMDB- SP1 - que contra-
rin.va os objetlvos da educação ... 

O Sr. Dirceu Cardoso 1 MDB - ES J - V. Ex.n me pcrmi te um 
aparte? 

O SR. FRANCO ~IONTORO 1 MDB - SP J que a me· 
dlda tinha carátcr subversivo. E agora, quem toma a medida é 
o Executivo. 

O Sr. Dirceu Cardoso rMDB - ESI - Permite V. Ex.11 um 
aparte? 

O Sr. José Lins !ARENA - CEJ - V. Ex.n. me permite um 
aparte'! 

O SR. FRANCO ~!ONTORO I MDB - SP J - Ouço o aparte 
do Senador Dirceu Cardoso, cm seguld::t dou o aparte a V. Ex.11 

O Sr. Dirceu Cardoso IMDB - ES1 - Nobre Senador Franco 
Montara, V. Ex,11 encarna, legitimamente, a voz do MDB e da 
Oposic;ão nesta Casa. V. Ex."' ·dó. participação ao Senado da ex
tinção de um decreto, de um ato, que foi o garroteamen to .dali 
franquias acadêmicas em nosso Pais, que foi as algemas com 
que se trancou toda a atlvidade escolar. Foi a luta, n (.;U!minaçü.o 
da luta dos estudantes pela sua libertação, a luta dos punhos 
contra os terras, a luto. da trevo. contra o clarão. V. Ex.n sim· 
baliza, agora, este arauto que dá essa noticia tão -a.lvissarclra. 
Quantos estudantes pagaram na prisão o ato de terem se tnsur
r,-ldo contra essas deliberações e contra o 477? Quantos brasileiros 
sofreram pelo 477? Portanto, é um ato de libertação que v. Ex.u 
anuncia ao Senado da República, 

O SR. Flti\NCO MONTORO IMDB - SP J - Agradeço o apoio 
e a colaboração do nobre Senador Dirceu Cardoso, que, de uma 
forma tão viva, destaca o sentido nacional dessa reivindicação. 

Ouço com prazer o aparte do nobre Senador José Llns. 

O Sr. José Lin.'i IARENA - CEJ - Nobre Senador Franco 
Montara, npenns para lembrar que, no cnso, o sentido de opor
tunidade C essencial. V. Ex.11 sabe que não podemos viver de re
volução, mns a revolução, naquele momento, foi essencial como 
lnstrumen to de salvação nacional. Houve época cm que não se 
pensaria na rcvognçüo do AI·5, mns chegou a época. da sua revo
gação. E chegou a época da revogação de mais um ato para que 
possamos dar prosseguimento à. nbcrturn politica brn.silclm, que, 
afinal de contas, é uma gmnde nspirnç5.o do Congresso, do povo 
c do Governo. Multo obrlgndo. 

O Slt, FRANCO MONTORO IMDB - SPI - Respeito ns ra
zões de V. Ex,11 , mns delas discordo rndicnlmcnte ... 

O Sr. JosC LhtN IARENA -CEI - V, Ex.n t.em direito. 

O Slt. Flti\NCO MONTOito IMDB - SPJ - V. F..x." mantém 
uma tC'.'il' que nüo pode contlnunr a ser sustentndn ne~te plen:\· 
rio: o juiz ela opol_·t.unlllac!c é o Presidente dn Rt•pública, só ele 
lWll.'in, .sú elt• decide; ele é o juiz dn verdade ou do erro, ela upnr· 
tunllladt• nu da tnopOI'tnnldade. 
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Isto, nobre Senador José Lln.s, nos faz lcmbrnr, de forma 
multo próxima, uma frase atribuída n Gacbbels, que prevaleceu 
na Alemanha durante algum tempo: não pense, porque o chcfu 
pensará por ti. 

Homens da ARENA, como o Senador Gustavo Capnnemn, que 
foi Ministro da Educação, dizia: Eu servi atê ~ governos ditato~ 
riais, c nem na ditadura foi neccss:il'io um Instrumento legal 
como o •177 ou como o 228. 

O Sr. José Lins (ARENA- CEI - V. Ex.n permite um npar· 
te? 

O SR. FRANCO MONTORO !MDB - SP1 - O debate tornou 
o problema claro, mns, nn realtdndc, o que aconteceu? Falo, 1w:->· 
Lc momento, para ressaltar um aspecto de Interesse público. O 
meu intuito nào é o de deixar mal n Bnncada dn ARENA, mas 
apontar uma posição que não pode continuar sendo sustentada. 

Somos um Poder independente não podemos esperar que o 
Presidente da República diga sim para dizermos sln1. que ele diga 
não parn dizermos não. 

O Sr. José Lins tARENA - CEI - Permite um aparte, Se
nador? 

O SI!, FIIANCO MONTORO I MDB - SP 1 - E aqui esta a 
prova concreta. Em primeiro lugar foi o Projeto 11.0 8, de 1071 
!)esdl' aquela Cpocn. o MDB luta c, afinal, o Projet(l foi arquivado 
no ano passado. Neste ano, é da Bancada do MDB, ainda, o Pro· 
jcto n.o 38, de 1079. de inicln.tivn do Senador Henrique Sn.ntlllo 
que, cm 27 de março, apresentou a proposição que está nas Co
mis.sõrs c continua a merecer a recusa da ARENA até o momento 
cm que o Presidente da República. nu su:::. onisciôncia e na ~ua 
onipotência, decreta: serâ. revog-ado o decreto. Ai, n. ARENA pas
sa a aplaudir a. revogação. 

Esta situação é que realmente precisa ser marcada. Para quê? 
Paru que o Con~rcsso Nacional represente cfetivamentc o povo 
que o elegeu. E não seja o eco da voz do Governo. Esta é a orien
tação necessária para que o Congresso adquiri a connança do 
povo. E possa promover as modificações que se impõem na vida 
pública brasileira, ouvindo, não a voz lnfalivcl do Presidente da 
República, mas ouvindo as necessidades do povo e decidindo com 
a sua liberdade e responsabilidade. 

O Sr. Humberto Lucena rMDB - ?BI - Permite V. Ex.n um 
aparte? 

O Sr. José Lins tARENA- CEI -Permite V. Ex. a um aparte? 

O SI!, FRANCO MONTORO IMDB - SP 1 - Ouço o aparte 
de V. Ex.11 c, em seguida, darei o aparte no nobre Senador José 
Llns. 

O Sr. llumberto Lucena tMDB - PBl - Embora todos nós 
democratas nas rejubilemos com n revogação do Decreto-lei núme
ro 477, que representou, ao longo de tanto tempo, um instrumento 
podcrosisslmo do arbltrio contra a classe estudantil brasileira, eu 
desejaria lembrar a V. Ex.l\ que, durante cerca de cinco anos que 
ele não vinha sendo utlllzado pelo Governo, o que indica a sua 
revogação por desuso. Mas V. EX.1l, que é professor universltO.rta, 
hli de concordar comigo que Isso ocorreu justamente porque o 
Governo fez Introduzir nos l'eglmentos internos das Universidades 
Federais os dispositivos mais draconianas do Decreto-lei n.o 477, 
que, apesar de sua revogação, continuarão em vigor. Entiio, nobre 
Senador Franco Montara, cabe neste momento, quando o Governo 
.se volta para esse tipo de abertura que apelemos. veementemente, 
no sentido de que as universidades brasileiros, tn.mbém, desde lago, 
reformem os seus regimentos Internos, no sentido de escolmô.-Ios 
de todos os dispositivos que ali !oram Introduzidos sob a Inspiração 
do 477. Do contrário, não adiantnró. de nada esta medida do 
Governo. E, por outro lado, desejo estranhar que, tendo o Governo 
:revogado sponte sua o Decreto-lei n.0 477, não o tenho. !elto em 
relação ao 228, 

O SR. FRANCO ~IONTORO IMDB- SPI -A Lntorrnação que 
tenho é que a revogação atlngou os dois. 

O Sr, llumberto Lucena fMDB- PBl -Então, o Decreto-lei 
n.o 228, o. mc_u ver, no momento, tem multo matar importàncla 
a sua rcvogaçno do que o 477, porque, realmente, vem no encontro 
do reconhecimento dos órgãos de representação dos estudantes 
nas unlver.sldndes. 

O SR. FRANCO MONTOitO IMDB- SPI -Agradeço o aparte 
de V. Ex." c !nço nossa, em conjunto, a sugestão !cita por V. Ex.", 
Isto é, de que as diversu.s universidades brasileiras revejam M 
normas regimentnls que !oram aprovadas cm cumprLmcnto dessa 
le~lslnçüo drncontnnn. Multas universidades, muitos reitores, mul
tas administradores, sollcttos cm ngrndnr nos poderosos, inclulrnm, 
no reglment.a da suu universidade, dlsposlc:;õcs semelhantes a essas 
que ngorn siio revogadas pelo Governo. 

A rcvortnçflo do decreto nüo acnrrct[\ modLficn.çflo dos regi
mentos. I!: prccl:>o que, cxprcs~Jnmcnte, se retirem dou rcglmento8 

as disposições draconianas que foram aprovadas ou lntrodnzlda:-:, 
com Inspiração no Decreto-lei n.n 228 ou no Decreto-lei n.n 477. 

O Sr, l,cdro Simon IMDB - RSl - V. Ex.n me permite um 
aparte? 

O SR, FR,\NCO MONTORO I MDB - SP 1 - Ouço o 11partc do 
Senador José Llns c, em seguida, concederei o aparte a V. Ex.11 

O Sr. José Lins (ARENt\ ~ CEI - Nobre Senador Franco 
Montara, cu desejaria me contrapor n V. E:<.11

, JJorquc rcalmentl' 
não acredlto ... 

O Sr. Pcdru Simon (!-.1DB- RS) - S a tavor do decreto'? 
O Sr. Josê J.ins I ARENA - CE) - . . que V. Ex.1~ possa ter 

justamente me Interpretado mal. quando levantei a tese da opor .. 
tunldade das atas. Essa, nobre Senador, t! apenas a tese do bom 
senso. A tese dn oportunidade, no sentido cm que ralei, é a test: 
do bom senso. Mas, pcln maneira com que V. Ex.l~ cr~tlca o ato do 
Governo - o seu anúncio representa mais proprmmcnt.c uma 
critica do QUI.! um anUncio - aLÕ parece que V. Ex.11 Jnria oposlçào 
por oposição, porque n rcvo~aç.ão do ato ê um desejo da própria 
fllcsofla, está contida na proprin. fllosofia da abertura, Se o 
Governo promulgou o ato -- é verdade que foi homologado pelo 
Congresso Nacional -, aquela autoridade também tem o direito 
de revogá-lo. Niio devemos, a~oru., criticar o Governo porque revo~a 
um nto, dando prosseguimento à tese, a verdn.dclra aherturn poli
tica b1·asileira. 

O SR. FltJL'tCO !\IONTORO IMDB- SPJ -·V. Ex.~~ tem inteiro. 
razüo. Minha critica núo se dinge ao Governo; ela se dirige à 
ARENA, que nüo concordou com a revogação, Quando lol proposta 
no Congresso. 

O St. José Lins I ARENA- CEt- Daí, a tese da oportunidade. 

O SR. FltASCO MONTORO I MDB- SPl -E a .\RENA, agora, 
concorda, porque o Presidente decidiu. A crítica não se ctu·igc 
no Presidente; a critica se dirige à ARENA. A oportunl.dade, erigida 
cm principio ... 

O Sr. José Lins IARENA - CEI - Essa é a tc~c da oportu~ 
nldade c do bom senso. 

O SR. FltANCO MONTORO tMDB - SPI ... e atribuída a 
oportunidade no Presidente da República, anula o Congresso. E é 
cxatamcnte esse o objetivo fundamental de nossa intervenção. 

1!: preciso ttrnr deste episódio a lição que ele encerra. Não 
podemos continuar n aguardar a palavra de ordem do Executivo, 
para decidir no Legislntlvo. 

A ARENA desscrve ao Governo, quando pretende servi-lo, por
que a posição de lndcpcndênclu é aquela que se impõe ao con
gresso. O Congresso c a ARENA poderiam ter apoiado a decisão 
do MDB, aprovando os projetos que o MDB apresentou. E ainda 
agora, est:i. em tramitação o projeto recém-apresentado do Se
nador Henrique santlllo. Mas, ate este momento, a ARENA lo! 
contra. Bastou o Presidente da RepUblica decidir cm sentido 
contrário e a ARENA passa a defender a Jdéin ... 

O Sr. Pedro Simon I MDB - RS) - Ainda não se sabe. Acre
dito que o Presidente dn República deve ter tomado a.~ decisões, 
através de decreto~lci, revogando os anteriores, que devem vir a 
esta Cnsa. Atlnal, o lll-5 niio cst~ mais cm vigor. A mim me 
parece que as medida~ tomadas pela Governo são medidas que 
devem entrar nesta Cnsa, 

O Sr. I.omant.o Júnior I ARENA - BAl -Já. chegaram. I Fora 
do mlcrofone.J 

O Sr. José Llns !ARENA - CEI - Quer dizer que o nobre 
Senador Franco Montara estâ. defendendo uma tese Inglória, a.ntes 
do tempo. 

O Sr. Lomnnl<> Júnior !ARENA- BAI - I Fora do mlcrotoncl 
pela mensa.gem que o Governo ncnbo. de enviar n. esta Casa, 
revogando nao só o Decreto-lei n.0 228, de 1967, como tamb!!m, o 
Decreto n.• 477 c também a revogação dos arts. 36 c 39 da Lei 
n.0 5. 540, de 1067. O Governo manda no Congresso Nacional n 
rcvognçõ.o dcs.sa lei, cumprindo, sem dúvida alguma, o dfspo
slt1vo consUtucLonnl, que a nós, no Congresso Nacional cabe a 
decisão tlnal. 

O Sr. l'odro Simon tMDB - RSI - Realmente, a esta altura, 
Senador, cabem dois aspectos: temos o. palavra do Oovcrno c 
temos o. palavra do MDB. O MDB, tracttclonalmentc, é contra os 
dois decretos. O Governo tomou posição hoje contra os dois decre
tos. A ARENA, trndiclonnlmente, manteve os dois decretos. Resta 
saber se n ARENA mantém o. trndJçiio de ser contrn os -doJs decre
tos ou vnl aceitar n posição do MDB, agoro. endossada pelo Go
verno, contra os dol.s decretos. Nn verdade, ainda nüo sabemos. 
Eu queria discordar de V. Ex.'\ porque o re~ozijo é pcln atitude 
do Governo. Mas, n ARENA é mataria nesta Casa: n ARENA 1linda 
pode manter n sua poslçflo, Porque, artnnl de contn~. C]Uem vnt 
dizer que a ARENA, pelo fnto de o Governo ter tomado n poslçüo, 



!\lain de 1!17H 

dt vai mudar. t•m vJnt.l' c quatro llora/'i, o seu pensanwntu. Ati• 
hú poucos cllu .. -; atrús. a JlOI'ilçúo clu ARENA l•ra tradu:lonal: contrn 
o 477 ~· contra o 2:?H. O Govt·mo jit revhmu. Felicllaçõt•s ;w Go
verno. A ARENA havl•ril de rcvlsnr'.' Pois, aflnal, é um Partido 
lndcpronclente, (; um Partido que ilJ.W pOI' contn própria. Agora. 
<JIICro falar a V. Ex.n sobn• deis nsJWr.tos: prJm[!lro. felicitar o 
Governo. Vamos ser slnc!·ros. quando se tem que felicitar, ft•llcitn· 
se pela tomada de poslçuo. Revogou o 477? Revogou. Levou multo 
tt!mpo? Levou. Mas, envia a esta Casa o pedido para revogar? 
Otlmo. Revogou o 228? Revo~ou. O problema agora C sabPr quf' 
leis serão remetidas a este Congresso, nobre Senador, cm termos 
da reg:ulnmcntnção da ntlvldade partidária. Que seja uma 11'1 
que permita, rcalnwntc, n atlvldade universitária - melhor dito. 
Como será feita esta attvldacl~! universitária? Pcrmlt.lr-sc-á aos 
estudantes ort:tanizarcm um órgão a nivel nacional? Prcvn.lccerá a 
argumento de que, n nível estudantil, a estudante é só para c.st.u· 
dar? Eles não podem debater os grandes problemas nacionais, ou 
se permltlr::í. aos estudantes debaterem os grandes problemas na
clonais? Agora, com relação no 477, fcllclta·Sl' o Governo pela 
revogação. Mas, vnmas rt•conhcccr um fato. Há multo tempo que 
o 477 estava desattvado. O Governo entendeu que C multo mais 
draconiano c ele tem um Instrumento multo mais radical que 
é a lei de segurnn<;a nacion~ll. Os estudantes, hli multo tempo, 
realmente, não cstn vam sendo incursas na 477: mas estavam senda 
incursos na Lei de Segurança Nnclonnl. Repare que as estudantes 
de Brasília. os últimos estudantes que, por qualquer razão, sofre
ram punições, nenhuma rol baseada no 477. mas na Lei do Sc~u
rnnça Nacional. Porque. se o 477 era radical e violento, porque 
proibia o estudante de, por trê:i anos, estuda1· cm qualquer faculda· 
de da Brasil, ou n Lei de Seg"urança Nacional que não proibe dt! 
estudar mas bota na endt-la. Então, a vcrclndL' C se saber se os 
i•studantcs vão continuar a ser enquadrados na LL'i de Segurança 
Nacional ou se o 228, que foi n·vogado e será sub.st.Jtuido por umn 
lei a .ser votada par estl' Congresso que reAUlamcnte ativldades 
l!Studnntll, estabeleça passiveis punições que estejam de aco1·da 
com a vida untversltát"la, não (•nquadr.mdo os estudantes na Lei 
de Seg:nrançn Nnclonal. O aspecto que V. Ex.n salientou é fun
damental. O 228. tt•ndo sido revogado praticamente hojC', nii.o é 
Importante, porque os estatutos das u~lversldades jã enquadraram. 
nos seus Itens, c muitos até foram alem das seus Itens, nas esta
tutos das universidades. Mas parece-me que, quando votarmos a lei 
qur substltulró o 228, regulamentando atlvldades univcrsltó.rlas, 
hnv()remas de determinar que as estatutos das universidades te
nham par obrigação Sl' enquadmr na lei que haveremos de votar 
aqui. Minhas fcilcitaçõcs a V. EX.11 c o Brasil Inteira, a esta altura, 
tendo a posição do MOB. tendo a posição do Governo, aguarda 
qual será - há uma lntcl'l'ogação tremenda na Nação - qual serâ 
n posição da ARENA no Cong:resso Nacional. 

o Slt. nt,\SC!l MOSTORO 'MDB - SP I - Agrndcço ns na
lavra.<; ele V, Ex.11 e responda: Em primeiro lu~ar, qual n posição 
dn ARENA? 

S:tbc V. Ex.11 que, fundado na principio da ln!allbllldade do 
Papa, 11ã um velho provérbio; Homa loeuta, cn.usa finita.. Planalto 
ralou. a que."ltão terminou. I Risos. I 

Era cxatamentc para esse aspecto que pedia n att!ncà:J da 
ARENA. El.1 defendeu, a. te ontem, a tese contrária c. hoje, sob a 
alegação de que o Presidente da República é o juiz da apOI'tuni
dadc. vnl passar a con:>lcicrar justo o que ontem considerava .in
justo. ravarlivel ao intL•resse nacional. o qu~ considerava contrario 
ao interesse nnclonal. Esse exemplo mostra, de forma viva, mfi!; 
tnlvez dolm·osn. uma sltunçilu que precisa ser modificada. 

Diz V. Ex.n alnd:~., e multo bem, qual .seró. a. orientação qu~ 
vai prcvo1lcce1', daqui pal'a o futuro, em relação U posiçflo do Go
verna, face il. poJitiCJ e.studantiJ, !D.C~ il. a.tua~~IÍO dos uni.VcrsJtitrios? 
Fn2emas votos c lutaremos paro. que seja uma paslçao de com
prcensüo. dL• apoio, de estimulo O. partlclpaçào do unlv~rsltil.rlo nn 
vldil pública nacional. 1!: precl~a que a ARENA, tambem, passe a 
Mnsldernr como nii.a dito, ou como Inoportuno, tudo aquilo quL· 

dita nqul pelas seu."l !ideres, que decl~lra.vnm: "O pap~l da es
' C cn:;lnar. do aluna c aprender. Quem quüH•r rnzer polttlcn que 

1 ~rc num pMtlda politico. Na escola, nü.al'' 

E~.sa poslçúo C Jnsustcntúvcl, não corresponde n tradição e a 
Hlstóri:~. do Bra!ill. O:; estudantes sempre pnrticlparnm c d~vem 
participar da debate nnclonal, dentro ou fora das pa.rtldos, cama 
estudantes. E lembro, mais umn. vez, n frase que cstó. Imortalizada 
na monumento ao e.studn.ntc morto, nn Revahlçàa Con:;tltuclonn
llstn de 1032: 

"Quando se s:..ontc bnter no petta heróica pancada.; 

"DclX~'Hil' a folha clobrndn. 

Enquanto .'ll' vai mort'er". 1!: o estudtmte qu~ fechiL o seu li
vro rmm lutnr pcln P!ltrln. Assim ele o fez cm vnrlas oporlunlda
d~~s. E quer continuar rnzendo. Espere~1os ·- como IL•mbm o nobl'l' 
Smador Pt!dl'o Simon - que a n•vo~-;açnu dl'sses tdos, CfUL' e aplnu
clldll par nós, .'il'jl\ o ponto dt• pnrlldu ele uma nova .Politlc!l univer
:;Jtúrla, qut• nceilt' democratlwnwntl' n pnrtlcipnc;uo aUv.l dtl co· 

Qu;u1.a-fdra 2:t I!J91 

munidade unlv~~rsltilrin. e ~~studantll no clf'batt.· nacional d(J.~ no.~.~o~ 
probJPma.-; politico,-;, t•conómlcos. ,-;aclai.<; r- cultural.~ 

Our;o. eom prazer, o apartt• rio nobn~ Senador Cunha Lima. 

O Sr. Cunha Lima 1 MDB-PB 1 Nobre Sl'nador Franco M<~n-
toro, :10 m1~ con~ratulílr com V. EX. 11 pela boa nova qu~· nas tr.1:t.. 
conRI'U.tulo-mr: também com os e:;tudantcs C' com a Nação bnt.~l· 
!eira. Quero. nc.'ite lnstant!~. enfallt.ar n. parte do pronunciamento 
de V, Ex.11 afirmando que elevemos essa conquista ao Movimento 
Demacrâtlco Brn..sll:.dro Sim. para alguns, podt· ter sido a sensibi
lidade da Governo mas. para nós c para o povo. que vinhamos pu~
nando no Congresso. na praça pública. nas Universidades. no.<; co
légios, nos jomal.s, é uma vitória nossa, e uma conquista que ~ai· 
gamos, graças ao.s nossas esforças. aos nossas sacrifícios. Neste 
momento em qur nos rejubilamos pela revogação dos Decreta.s-Jcls 
n,m; 228 c 477, quero, congratulando·mc com as estudantes da mi
nha ?r'Ltrla, prestar uma homenagem ao Movimento Democrático 
Brasileiro que cerrou fileiras cm torno desse abjctivo. que é dar 
liberdade aos estudantes que lutam pela paz social c p('la grande
za da noS5a Nação Multo obrigado. 

O Slt. FRANCO ~IONTOIIO 1 MDB-SP r - A homenagem dt• 
V. Ex.n é de toda justiça. E, conflrmando a que V. Ex.n cllt.. ao ter
minar meu dlscur.so, solicitarei que façam parte Integrante, para 
que cu ."l~ja disp~nsnda d::- !C-los, o texto das dois projetas de lei 
do Senado, Projeto de Lei n.U IL de 1!)71. em que toda Banc:~.da do 
MDB propunha a revogação do Decreto-lei n.n 477. e o PI'OJeto de 
Lei do Senado n.U 31:1. de Hl7H. d!' Iniciativa do S!•nactor H~nrlque 
Santillo. no nwsmo .-;cntido. 

O Sr. ,\dalhertu Sena r "tDB--AC 1 - Pcrmltt· V. Ex.11 um 
apartt•? 

o .sn. nt,\~co ;\IOSTono , MDB .sp ~ Out:;c o aparte dP 
V. Ex.~< 

O Sr. ,\dnlhertu Sena t MDB-AC 1 Nobre Senador Franco 
Montara. chegando por último. pOIICO mab tl'nilo :1 acrcsc::>ntar ao 
multa e .suficiente que disseram os mt•us colegas F;u;a questão dt• 
dar e.stc aparte, paro. que fique re~lstrada que a unanimidade dot~ 
prccsntes desta sessão se manl!l~:-tou na discurso de V. E>:.'' Devo 
dizer-lhe que foi com Incontida emoção qu~ recebi esta noticia A 
emoção t'ol tão grande que ainda estou sentindo as SL'liS efeitos no 
meu corpo; a emoção de ver revogo. da essa l('i draconiana, que pe· 
sa.va como uma e:ipada de Oãmoclcs sobre os pescoços dos llO.!isOS 
estudante:-;, Mas, emoção sobretudo de ter sida essa nflo só uma vi~ 
tórla do MDB. porém. mais uma vitóna do r-.rnB. pnrque estamos 
venda que não é só esta. mas já são multas as vitórias que tcmo.s 
tida aqui, vitórias dos projetas que temos apresentado e que têm 
sido recusados pelo Purtld~ adversária. ma,') Qllt'. nHna.l de contrLo;, 
o Governo acaba por sr convcncrr c se senslbillznr com as nossa.'> 
reivindicações, nesta Ca,:,a. Meus parabéns a V. Ex.a 

O SR. FRANCO ;\IOSTORO t MDB-SP I - ARr:J.det;-o o apr..!'lt
de V. Ex.11 

E concluo. Sr. Presidente: o debate demonstrou cl.:tramt•nlt.:. 
cm primeira 1u~a1·, que até cstL• momento. o MDB. pela unnn~micla· 
de de seus mrmbros. lutou pela n·voga~ão desse Dr•cn·to-Jci e aprc-w 
sentou proposl~ões que foram rPcusadas pela AREN,.\ 

Incantcstavelm~ntt'. (' justa a J10111ena~cm que acab:t de .~cr 
prestada ao MDB 

B justo, Sr. Presidente, que .Sl· di~-:a . .:tinda. que acima do MDB 
t•sta. é uma vitória da comunidade estudantil brasileira. Ma..;;, ncl· 
mn dos estuclantl•s, esta é uma vitória ela povo br:tslleiro. Aquela 
Nnç5.o qut• não cuida dos seus filhas, da sua juventudr unJverslttLw 
ria, que nii.o lhe reconhl•t:e n liberdade dr critica, fundamental n 
uma Universidade moderna, não podC' l'.'iJWI'a.r um autentico de
senvolvlmt•nto 

Can~ratulo-me, neste momento. com todas as que contribuíram 
para que ros.se rovogo.dn essa Je~;:lslaçãa dr:tcaritana. que. até este 
momt•nto, pes:tva como uma ameaça a todos nqueiL'.'i, qur a partir 
da mela universitário. tentnvnm lutar pela amsll. 

ParabCns ú brava juventude brasllelrn. qur tem. na revagaç<\o 
deste decreta, a vltórJn de uma das sun.':i mais .sen~nveis lutas no.s 
últimos tempos. 

Era. a que tinha;~ dizer, Sr. Presidente. 1 Multa bem! Palmus.J 

"'DOCUMENTOS A QUE SE REFERE O SR. FRANCO 
MONTORO EM SEU DISCURSO."" 

PROJETO DE LEI DO SEN.~DO N." 8, DE I07t 

ltcvo~u o Decreto~ lei n.11 ·l'i'7, de :!li d~ fc\'Crelro de HJii9, 
e dü outras ltruvidCm•iu.ot 

O Congre'iSO Nnctonnl dect·t'ta: 

Ar!. l,!l It l'eVOR!LdO o Dccn•to-le! ll.U 477. cll· :!li dP r~·\'t'!'P!ro d~· 
l!lG!l 
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t\rt 2." Hl·vo~-:;ull-s{· IL.-. dlspust~·ôt•;-> em contr:i.rlo. 

S.lla ela . ..; St·,..;:-;õt•s, t'lll 2il dt• n.brll eh' 1871 -- Nelson Carm·iro
Domton Johim - ;\dalberto Sena - Amaral I•dxtJlu - Uenjumin 
Farah- Fram•u :\luntoru- lhay Cartwiru. 

Justifit:ac:iw 

i\ bancada do Movimento Democrático Br;L.SUclro, ao oferecer 
11 con:ildcnu;üo do Congrcs~o Nn.c\onn.l o pre.'icntc Projeto, :tll'lldl· 
n..-. reiterada .... manifestações de sna dil·ec;úo pnrtlclâria e clt' sua.-; 
buncad:lS, ntnda lllllllllllll'ffiClltC 1'Cítfll'lllaclot, fl So:>Jnnlla p:t.'isac\;L. 
pelo Simpósio dl• Intt•grncào reunido cm Porto Alegre. 

Ato ele puro nrbitrio. praticado duranlt• o nebuloso periodo do 
rt•ct•,-;so parlamt•ntnr. !-icm po.ssib1lidade de rxamc ou de critica pelo 
Congre:-;so. pela lmprcn~a c pelas cla.'lses \ntcrr.s.-;a.dn.~ vem o Ot•
cn~to-ld n.O 477 cumprindo Ml:t triste missão de nfastnr di\ vida 
t·.o.;('Olar mestres c alunos. truncando-lhe:; n. carrrlrn. c o destino. 
... :a.•m que possam encontrar no Podt·r Judlc:lnrlo rPpara~·úo par:t. os 
danos tanta vez irrccupt•r{lvcl:; c ainda que sofridos sem justu. 
c:uv;,'l, 

Como se núo basta..sst• o rigo!' cXtiRCI':ldo ctuquele documento. o 
Ministério dn Educac,'üo e Cultura. fJ['la Portaria n." 149-.'\, publ!
cada no Uiârio Oficial c!(· 14 de nbrll ele 1969, páginas 3.143/4. ain
da dl'tcrmlnou n~curso onr\~atório para o Mlnlstt'O. quando o dl
rigrntc do c.stabclccimcnto conclui.s.-;c pela não-inclicm;ão, dc.sclas
s!!lcnção do !licito, absolvlçüo ou incxlstõncln. da lnfl'ílçüo lnvest\
~adn, t•nquanto nenhum \'('cur:m o Oecrcto-lcl c n Portaria. ense
javam no pro!cs.sor, ao t·.'itudn.ntc t: o.o runcionó.r\o atingidos pela 
inju:-itiça.. pl·lo medo, pela I')<Lixão ou pelo ódio elo linprovl.sado jul· 
gndor 

Foi crn 13 de julho de lf/70, que o Sr. Presidente Onrrnstazu 
Mécllci nm·ovou o Parecer n.O l-049, do Dr. Romeo de Almeida 
Banas, Consultor-Geral da República, QlH.·, numa Interpretação 
ccn!itrutlvn. entendeu que de tais decisões condenatórias cabia 
recurso vuluntil.rlo pnn1 o titular da pasta da Educação e Cultura. 
cxplJcando: 

"Or~l. susceptível de revisão mlnl::~tcrinl, quando bené!lca 
fnâo·lndicJaçúo. dC'c!asstrfcnçiio do Uiclto. absolvição ou 
lnt•xl.stõncla da infração Investigada 1, não se po~lt• negar 
essa po.sslbllldncte rt!Vlslonnl. quando n decisão for contrã
rln. :\dmltldn, p'lrêm. essa, act•lta há dt• ser a via tecm
snl própria, ou st•jn, o recurso volunt:l.rio, o qual, por não 
t!.'l' :-;!ele previsto, enquadra-se nos casos omissos. de qut• 
tl·ata o nrt. o.o do. aludida Portaria n.O 149·.1\, 
t\ssim srndo, pnrcct•, dt•va a rrferlda Portaria ser aditada 
com normas que l'l'l,\lllcm o pr:~cc.ssamento dt!.}SC rccur::;o 
c lhe dt•finrun os efeitO!:!, a fim de que se dirimam as dú
vida:-; e :H' discipline a mntCrtn." 

Foi cntf\o que o Sr. Ministro Jnrbns Passarinha baixou n Por~ 
tarln n." 3. 524, ele 3 de outul.lm de 1970, c que. entre outras provi
dências, dispôs que "das decisões punitivas cnbcró. recurso ao MI
nistro dn Educação c Cultura", sem efeito .suspensivo tarts. 3.0 

c 4,ll), 

A lcltut·n. do Occrct.o-lcJ n.u 477 logo convence dn nect!ssldnde 
ode sua Imediata n~vop,nção. sobre tantos outros defeitos, que o Jn
compatlblliznm com n le~lslnção dos povos cultos, estã a fixação 
dn mesmn pc•na, seja pt!la presença em simples ''estudnntadn", 
dt· <JUL' todos pnrtlclpnmas na juventude, c n prática de delitos 
graves contra n segurança nacional. outrossim, o processo suma
rlisslmo estabelecido pelo decreto-lei obre no suposto Jntmtor. n ser 
alcançado com pena tão grave, o mesquinho prazo de 48 horas 
para aprcst>ntnçüo de defesa, qu(' n exigUidade dn tempo torna 
Insuficiente, :·wnão Inútil. Por outro lado, o Occr{!t::J-Iel é uma 
supcrfet:lçi\o, porqu~J as lnfrn~õcs dlsclplinnre::; tJ~uram nos rc
~ulanwntos lntl'l'llOS dos estnbclcclmentos de ensina, os delitos 
comuns tem seu procl·sso e reprc::;são dl~clpllnnd•Js por códiAos 
proprlos. e O!' crimes rontra n sep,uran~~a nnclonnJ, prntlcado:; 
(lU nüo por profp.ssores, funclonilrlo::; c ;lluno!l, encontram na rl
~orosa ll'l CSill'Ciflcn, seu exame e J1unlçãu. 

O SI', Ministro Jnrbas Pn/isnrlnho. ao bnt!zar o Occrl'to-lcl 
n.{/ -H7 de "lei de Newton depravada'', traduziu o sentimento 
~crnl da Nação, qul• n:lo pode nplnudlr que. :-;ob n nlcsnçfw ci(: 
punit· tnrrnções dlsclpllnnrcs. sr. transformem em Juizes de ex· 
ccção o:-; runclon:lrlos. cmprt'Rndos ou dlrctores de ('Stnbckcl
mcntos ele ensino, com dC'srr:spdto no cstutuído no art. 153, ~ 15. 
da Emenda Constitucional n.11 1. 

O Oecrcto~Jei n.U 477 é um excesso que cumpre erradicar de 
nosso quadro lc~:tl, devolvt>ndo nas órgàas competentes a nprc
clnçi"lo l' j ui~-tnmcnto dns Jnrraçõcs dlsclpli!HlrL'S c penais com r
tidas pol' prul'cssores. !unclrm:'l.rlos 1.' nlunos. O gslndo nii.o tJre
cl!"in do Dt•crt'to-lei p.1ra sua ddt:sn. E n rcvo~açüo d•.J mnlslnnclo 
ato cl!tutnrlal nüo cria obst!'lculo.s à seg-urança na.clunnl, Qlll' ~ú 
til' fortalece no lmpt'rlo dl· lt·ls súbln.; c .Justas. 

Sala dois Se:;sõe.·;, :.!11 dt• nbrll dt~ Hl71. - ~ciMm Carneiro 
llanhm .Juhim - 1\dulhertu St•na - Amaral l'cbwtu - Ucn.ia
tnln Famh - Frouu•o !\lunturo - Hu:.o Clu'nciru. 

,\I;Iiu clt! l!J7!J 

U:GISLAÇ,to C/TAD,I 

DECRETO-LEI N." 477, DE 26 DE F'EVEREIRO DE 1!169 

l>crint! inl'•·;a~·iu~s dbt:iJJiin;trcs Jll'íltit:adn~ )JOI' )Jrurt::-t~ 
!>nrc:-t, :tlnnos, rundumi.rios nu cm)1rcg-:adns tlc c~tabdct·i
mt'ntos de ensino llilhlit•o uu )mrticul:trc.s, l' d:i uutrn~ 
llro\•idCncia~. 

O Ptl•sidcntc da Rt•públlcn, usando dns ntrllmlc;ões que lhe 
confere o ~ lY do nrl. 2.11 do Ato lnstltuclonnl n.o 5, ele 13 de 
dezembro dt· 1!!68, decreta: 

Art. ].° Comete lnfnu.;üo disciplinar o professor. aluno. run
clonário ou empregado dt• l'stnbcleciml•nto de l'nslno público ou 
píll'tlcular QUt': 

1 - allcll~ ou Incite à <ldla~t·nçüo dl' movimenta que lenha 
por flnnlldadc n Jl~lr<.lllsa<;:.io de ntlvidudc l'SC!olnr ou pnrtlclpc 
nl'ssc movimento; 

II - atente contm pcssoa!:i ou Ot.•ns tanto cm prédio ou ln.'i
tnlo.çõcs, de qualqllf'l' natureza, dentro de estabelecimentos d1• 
ensino. como tora ch·le: 

III - pratique ato.s destinados à organização dt• mov1mcn
tos subversivos. pn~scntas. desOles ou comicio1! nflo aulorizacla.s. 
ou dele participe: 

IV - conduza ou realize, confeccione, imprima. tenha cm 
depósito, distribua material subversivo ele qualquer natureza; 

V - seqücstre ou mantenha cm cO.rcCl'l' privado dlrctor. 
membro de corpo docente, runclonl'lrlo ou empregado dr. estnbC'
Ieclmcnto de ensino, agente dt• autoridade ou aluno; 

VI -· U.St' depcndCncJa ou reclnto escolar pn.m fins de sub
versão ou para praticar ato contrario à moro.! ou à ardem pú
blica. 

§ 1.0 As lnfrnções dctlnldns neste artigo serão punidas: 

I - se se tratar de membro do corpo docente, tuncianárlo ou 
empregado de estabelecimento de ensino, com pena de demissão 
ou dispensa, e a proibição de ser nomeado, udmltido ou contrata
do por qualquer outro da mesma natureza, pela praz:1 de 5 !cin
co! anos; 

11 - se se tratar de aluno, com a pena de desligamento. L' a 
proibição de se matricular cm qualquer outro estabelecimento de 
ensino pelo prazo de 3 ctrêsl anos. 

§ 2.0 Se o Jnfrntor for bcncflciá.rlo de bolsa df' estudo ou per
ceber qualquer ajuda do Poder Público, pcrdC-ln·ó.. c não podern. 
gozar de nenhum de:;se.s beneficias pelo prazo dt> 5 !cincoJ anos. 

~ 3.11 Se se tratar de bolsista estrangeiro scr:l .solicitada n 
sun. imediata retirada do território nacional. 

Art. 2.0 A apuração dns Jnfrações n. que se rcrcrc este De
creto-lei far-sc-á mediante processo sumário a ser concluido no 
prazo lmprorrof.\'ó.vel de 20 tvintel dias. 

Partigrnto única. Havendo suspeita de prática de crime. o 
dirigente do estabelecimento de ensino provldcncinril, desde logo. 
a Instauração de Inquérito policial. · 

Art. 3.U O processo sumário será rcnllzado por um tuncloná
rio ou empregado do C"stabclecimcnto de ensino. designado por 
seu dlrlgcnw, que procedera Us diUgénclns convenientes e citara 
o infrntor pnra, no prnzo dr 48 cquanmta c oltol horas, apre
sentar defesa. Se houver mais de um lnfrator, o praza será co
mum r de 96 c noventa c sclst horas. 

~ 1.0 O Indiciado será suspensa nté o julgamento, de seu car
go, !unção ou t•mprego on, St• tor estudante, PI'Oibido de rrcqücn
tar us nulas, :\l' o requerer a encarregado do processo. 

~ 2.0 Se a lnfnnor residir l'lll local i~nol'ado, ocultar-se p<\ra 
não receber a citação, ou. citado, nüo St! defendl'r, scr-lhe-á de
signado dercn.sor rmrn apn•st•ntnr n defesa. 

~ 3." Aprest•ntada a defesa, o C'ncarre~nda do processo L·labo
r:-tra relatório dentro de 4H 1qunrentn c o1to1 hora.'i, espccitlcando 
a lnfrnçã•J cometldu, o autor c ns razões de seu convenc\mt!nto 

~ 4.0 Rt·cebldo o JH'OCl'~>.so, o dirlgentt• do cstubelcclmento 
pl'oferirú dectsüo rundnmentndn. dentro de 48 !quarenta l' oltol 
J1orns. sob JWnn do crime detlnlc!o no nrt. 3Hl do Código r('nal. 
alCm dn. san~ão comlnada no itl'tn I do ~ 1." do nrt. t.o desk 
Ot·cn~t.o-lel. 

~ 5." Quando a lnfraçlio l'Stiver enpltulnda n;\ LPl Penal 
.')t~ró rt•metlda cópia dos nulos à nutorldadt• competente. 

Arl. 'lY Comprov11dn n exlstêncl:t dt! dniHl pntrlmonl\1 no es
tabclccimt·nto dt• t•nslno, o Jnlmlo1· ticnrú ob1·lg:1do n re~.o.;arci .. lo. 
lnd('JWIHicnlt•nwnte dns snnçÓl'll dlsclpllnnrt•s t.' criminais qllt', n:1 
c:aso, cullllt~l'l'lll. 
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Art. 5.0 O Ministro de Estada da Educação c Cultura expe
dirá, dentro de 30 ttrlntaJ dias, cantados da. dntn de sua publi
cação, Instruções para a execução deste Decreto-lei. 

Art. 6.C' Este Decreto-lei entrarO. em vigor na dn.ta de sua 
publlcaçüa, revogadas as disposições em contrário. 

Brasilla, 26 de fevereiro de Hl60; 148.o do. 'Independência c 
81.0 da República- A. COSTA E SILVA- Luis António da Gama 
e Silva - Tarso Dutra. 

PROJETO DE LEI DO SENADO N.O 38, DE 1979 
Revoga os Decretos-leis n,oM 228. de 28 de fevereiro de 

1967, e 477, de 26 de tevereiro de 1969. 
O Congresso Nacional decreta: 

.t\rt. 1.° Ficam revogadas os Decretos-leis n,os 228, de 28 de 
fevereiro de 1967, e 477, de 26 de fevereiro de 1969. 

Art. 2.0 Esta Lei entrará em vigor na data de sua Publicação. 

Justificação 

Estamos diante de uma realidade social diterente daquela que 
acabou por ser submetida aos Instrumentos coercitivos da excc
ção. Hã Indícios evidentes de que n sociednde brasileira estó. 
procurando ansiosamente espaço maior de participação politlc:a, 
no seu mais amplo sentido. A conquista deste direito de partici
pação na elaboração das decisões que envolvem n tentativa de 
soluções de seus problemas, é um processo dinâmico c Irreversí
vel c esta parUclpnção não será anárquica, mas de !arma erga. 
nlznda. 

Se, por um lado, é esse um processo gerado com multa torça 
na interior mesmo da sociedade, não se pode perder de vista a 
expectativa de matares aberturas criadas pela própria estrutura 
do poder politico, na medida cm que, mesmo com a manutenção 
de outros instrumentos de arbítrio, houve a extinção do AI-5, e 
renovada pelas promessas llberallzantes do atual Presidente da 
República. 

Tudo será em vão se não obedecidos determinados pressupos .. 
tos, entre os quais o direito de organização dos segmentos da 
sociedade por Iniciativa de suas próprias bases, de tal moda a 
permitir ampliação substancial de seu poder de pressão e de ln
fluência sobre os centros de decisão politica. 

~ natural, por conseguinte, após 15 anos de total alijamento, 
que homens de imprensa, trabalhadores, cmpresãrios nactonats, 
cientistas, professores, pro!lsstonals de todas as cate~orla.s pro
curem, até mesmo com multa ansiedade, ar puro para respirar. 

Não é dl!erente o que se vê nos movimentos estudantis da 
atualldadc. Mais que tudo, buscam espaço de participação através 
de organizações livres, criadas por eles mesmos e a retomada do 
direita de posicionamento critica consciente diante da estrutura 
universitária, que também não pode ser estática, E ·querem ta .. 
zê-lo democraticamente, sem tngerêncln exterior, condicionamen
tos Ideológicas ou a tutela do Estada. 

Os Decretas-leis n,oo 228 e 477 já estão profundamente desa
justadas à realidade das movimentos estudantis e do alto espirfto 
de maturidade politico-social que apresentam, e se não revogados 
pelo poder competente - o congresso Nacional - sê-lo-ão pelos 
latas sociais. 

Por outro lado, não há de ser boa politica desconhecer a exu
berância dos movimentos estudantis, sempre resultantes da ade
são Intelectual da juventude à luta por justiça social descómpro
mlssada com estruturas sociais deterioradas que teimam em re
petir reciclagens para !icarem. Abortfl .. Jos pela violência tisica, 
respaldada em instrumentos jurídicos ultrapassados, é tentar bar .. 
rar o caminho da história e cercear sua liberdade de organiza. .. 
ção, principalmente, obstaculizar o surgimento de novas llderan
çns civis, 

O que se aPresenta é mais uma tentativa de nbrlr novas en
minhas nas limites da lei, capaz de normalizar de !arma gernl a 
Uberdadc de atunção, sem se transformar em processo de int1Il]i
dação coercitiva, na certeza de que n Nnçüo nos leg~u a mls.suo, 
quase sempre bastante dl!lcll, de contribuirmos com a construçüa 
de uma sociedade soUdlirln c justa, tmposslvel sem a participa
ção e!etlvn e orgnnlzndn de todas os seus segmentos e sem so 
lhe nsseb'1.lrnr o direito de posicionamento critico dio.nte de uma 
estrutura que precisa ser transformada para melhor. 

O Intento é procurar devolver nos estudantes n liberdade de 
organização, sem sérios cerceamentos que lhes des!lgurcm o po
der de tnicinttvn. Suas cn tldades precisam canstl tulr-.sc pclo.s pró
prias bases, sem quaisquer Ingerências que possam condicionar 
Indesejável rndlcallznçüa do movimento estudantil. 

1!: necessária, nlndn elevado C'spirlta de humildade pn.ro. reco
nhecer n necessldnde do aprendizado democr!ítlca pelas canlPO· 
nt~ntc.'i do poder politica, na certeza de que democracia .se apren-

de com a pró.tlca demacr:itlcn e que a saciedade brnsllelra. tem si· 
do amadurecida na tarja de prolongada estado de exceçfi.a. 

A novn União Nacional de Estudantes vlró. pela via que leva 
ao futura, sem compromissos com o passado, não o esquecendo 
apenas na medida cm que é necessário como lição, para que os 
mesmos erros não se repitam. Será açáo transrormndora organi
zada, crlttcn, sobretudo diante dn Universidade e seus mais pre
mentes problemas extrapolando-a apenas na medida em que se 
Inserem no contexto maior da renlldade brasileira e do mundo 
em que vivemos. 

Sala das Sessões, 27 de março de 107P. - Henrique Sa.ntWo. 

LEGlSLAÇAO CITADA 

DECRETO-LEI N.O 228, DE 28 DE FEVEREIRO DE 1967 

Reformula a organização da representação estudantU, 
e dá outras providências. · 

DECRETO-LEI N.0 477, DE 28 DE FEVEREffiO DE 1989 

Define infrações dlsclpllnares praticadas por profes
sores, alunos, funcionários ou emprep.dos de estabeleci
mentos de ensino público on particulares, e dá outras pro
vidências, 

O Sr. Lomanto Júnior fARENA - BAl - Peço a palavra 
pela Liderança, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE !Nilo Coelho> - Concedo a palavra ao 
nobre Senador Lomanto Júnior. 

O SR. LOMANTO JúNIOR CARENA - BA. COma Lider, pro
nuncia o seguinte discurso. Sem revisão dn orador.) - Sr. Pre
sidente, Srs. Senadores: 

A Liderança da Maioria estranha que. ao invés de congratu
lações com o Governo pela oportuna medida de enviar ao Con .. 
gresso Nacional uma mensagem revogando os arts. 38 e 39 da 
Lei n.0 5.540 e dos Decretos-leis n,0 a 228 e 477, venha o Uustre 
Líder Franco Montara jogar pedras sobre o nosso Partido, como 
se nõ.o tosse ele que tomasse a iniciativa, através do seu Presi
dente de honra, que é o Presidente da República, de revogar estes 
atas que se constltulam, sem dúvida alguma, em medidas de ex
ceção. 

A Aliança Renovadora Nacional é a Partido que dá sustenta
ção ao Governo e, conseqüentemnte, apóia as suas medidas, n.s 
suas providências, como ocorre em todos os regimes democró.
tlcos do mundo. Nós não negamos que durante o periodo reva .. 
lucionárlo, sobretudo na vigência dos atas de exceção. a ARENA 
tenha dado sustentação ao Governo para a vigência desses' mes
mos atas. 

Mas, o Presidente Oelsel, através da projeta politico, Iniciou 
uma abertura democrática no Pais e o seu sucessor assumiu pe
rante a povo brasileiro a responsabilidade de dar prosseguimento 
a essa abertura, de consolidar o sistema democrático, de levá-lo 
no seu aperfeiçoamento. E o que nós esperávamos, nesta tarde, 
era que o Senador Franco Montara se congratulasse com o Go .. 
verno do Presidente Figueiredo por ter enviado uma mensagem 
ao Congresso, revogando definitivamente medidas que COibiam 
a participação dos estudantes na vida pública do Pais. 

Não é privilégio de S. Ex.•, Senador Franco Montara, defen
der n participação ntlva das estudantes na vida pública do Pais. 
Foi na vida estudantil, no nm~lente universitário que eu recebi 
os primeiros ensinamentos; !ol ali a. minha primeira escola de 
civismo: tal nll a despertar da minha vocação pela vida pública. 
Na. politica estudantil cu percebi que os caminhos que haveria 
de trllhnr no futuro seriam os caminhos ó.rduos. difíceis, tantas 
vezes atapetados de espinhos da vida públlcn.. Portanto, eu me 
rejubila por esta providência, 

Os estudantes precisam, Senndor Franco Montara, pnrtlctpnr 
mn1s attvnmente, precisam trazer a sua contrlbulçõ.o, o entusla.s
ma dn. sua mocldndc, para este processa de nper!elçoamento po. 
liUco a que todos nós nos comprometemos. Não. nceltnmos, Se .. 
nadar Franco Montara, a censura de V. Ex." nesta tarde; espe .. 
rl'l.vamos que V. Ex.u. se congratulasse que o Chcre do nosso Par
tido esteja cumprindo nqullo que ele prometeu no povo bra
sileiro: aperfeiçoar cndn vez mnls, até se atingir a plenitude dc
mocrútlca no Pn.is. 

A eleiçiia dlrctn virá, o povo brasileiro terá. oportunidade de 
nus próximas eleições, escolher as :iCU~ govcmadores e vlcc-ga: 
vcrnndarcs. 



'* 1
• ,, ' • •• ··.: .:;i~~~~~:·.~.di~\,,~~;1~~~~~·-.~ :· 1\: f._; .. ::,~;::.~ ~jJ~~t~\~-~;';!~;~.~~:·71;~( .~::·:.ii~:~~: ~~~\;;~~;.i'&:~.i·:·.·:;;~~.t!::~~~. 
•'· met•'-•·J'"'I'?'"••v·-.. m·n·wmw·n· .. ' 

199-1 Qua.rta.-Ceir'.&. 23 DIARIO DO CONGIU.:SSO NACIONAl. iSeçiio llJ !\lodo dt: 1!179' 

O Sr. l\lauro Bcnevides ( MDB - CEI - E os prefeitos dn .. 'i 
cnpltnis.,. 

O SR. L0~1AN'l'O JUNIOR I ARENA - BA 1 - O povo brnsl· 
lciro terá oportunidade, dentro de poucos dlns, de ouvir o nnún
clo dn conccssã.o da nnl!itia, que é também um anseio nnclonnl, 
como uma providência visando à rcconcillaçfto dos cspirltos it 
lmplnntnção na País de um cllmn de entendimento capaz. de con
solidar n sonhada democracia. 

Nesta tarde, MDB c ARENA deveriam se juntar para enviar 
no Senhor· Presidente da. República, através desta Casn., uma 
mensagem de congrntulo.ções por estar 'Sua Excelência cumprin
do aqueles compromissos por ele n.ssumldos, prosseguindo o pro
cesso de aper!elçonmento democrático do País. 

A ARENA, por meu Intermédio, registrn o recebimento da 
Mensagem Presidencial - e se rejublla pelo lato - que submete 
à. elevada consideração desta Cnsa não só a revogação dos De
cretos-leis n.•• 228 e 477, mas também dos artigos 38 e 39 da Lei 
n.o 5.540. 

E ·vai adiante: o Governo, na mensagem do projeto de lei 
que envia, detlne que o Corpo Discente, que os estudantes de 
estabelecimentos de ensino superior serão representados nos ór
gãos colegiados acadêmicos, com dlrelto '3. voz e voto, A repre
sentação terá. por objetlvo promover n cooperação da comuni
dade acadêmica e o aprlmoram~nto da Instituição, vedadas as 
atlvldndes de natureza politico-partidária. 

São órgãos de representação estudanttl, com atribuições de
tinidas nos Estatutos e Regimentos dos estabelecimentos de en
sino superior: o Diretório Central dos Estudantes da Universidade, 
da Federação de Escolas c de estabelecimentos Isolados de ensino 
superior; os Dlretórlos Acadêmios cm unidades de ensino dos es
tabelecimentos mencionados no. letra a. 

A esses dlretórlos, Sr. Presidente, na forma dos estatutos, é 
vedada a participação ou representação de entidades alheias à 
instituição de ensino superior a que estejam vinculados. 

Na torma destes estatutos e regimentos dos estabelecimentos 
de ensino, caberá no Diretórlo indicar a representação estudan
til. 

Entre outros, o art. 6.0 dispõe que o Ministério da Educação 
e Cultura baixará, no prazo de 120 dias, normas que regulamen
tarão as atlvldades dn representação estudantil, nos termos da 
presente lei. 

Para os que não acreditavam, para os que desejam o "quan
to pior melhor", para os que anselal!l que a radicalização se fa9a 
neste Pais, para os homens que nao querem conduzir a Naçao 
para os rumos da democracia, para estes talvez a providência 
do Governo não seja uma providência salutar, não seja uma 
providência oportuna. 

Não quero devolver n Injustiça com Injustiça, não quero de
volver as palavras Injustas do Senador Franco Montara, a res .. 
peito do comportamento digno da Allança Renovadora Nacional 
em todo o período de sua vida, dando sustentação o.o Governo, 
parUdo do Governo, tendo que naturalmente discordar em n.lguw 
mas oportunidades, mas sem ci jvida algumn dnndo sustentaçã.o 
no que é funda.mental. Pois bem, nesta declarnçã.o da Lidcrença, 
ao invés de devolver com injustiça, quero. nesta tarde, dizer que 
os homens do MDB e os homens da ARENA devem estar rcjubJ .. 
lados pela providência oportuna do Presidente João Baptista FI
gueiredo, revogando estes atas de exceção na vida cstudnntll, 
permitindo que a mocidade brasileira possa participar ativamen
te do processo de aperfeiçoamento democrático do Pais. 

Os moços não podem estar ausentes, os moços precisam, cada 
vez mais, estar ao nosso lado, sugerindo, dialogando, debatendo, 
mas sobretudo, emprestando o calor do seu entusiasmo, ncsto. 
hora cm que o Pais busca, cada vez mais, os caminhos da Dcw 
mocracla, como os caminhos que o levarão ao sonhndo descnvolw 
v!mento, o qual não é privilégio do MDB, não é privilégio da 
ARJENA, mas é uma aspiração do povo brasileiro! !Multo bem! 
Palmas.) 

O SR. PRESIDENTE <Nilo Coelho) - Concedo a palavra ao 
nobre Senador Bernardino Viana. 

O SR. BERNARDINO VIANA (ARENA - PI. Pronuncia o se
guinte discurso.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

OCupo, hoje, a tribuna desta Augusta Casa para registrar fa
to dos mais auspiciosos para quem realmente acredita que se pow 
de estabelecer bom relacionamento entre os representantes do 
capital c do trabalho, lndependeritementc da Intervenção sindical. 

Rellro-me O. lnstltulçiio na Hévea S.A. - Indústria de Plõ.s
tlcos, de Siio Paulo, de uma. Comissii.o de Fó.brica que tem por 
objetlvo: a) elevar a produtividade Industrial; bl servir de lntcr
medirulom nas relações entre empregados c o. cmprc..'la; c, tlnal .. 
mente, proceder a diagnóstico dn sttunçf~o cmprcsnrlnl, estabe
lecendo politica de atuaçüo nn.s dlvcrsn.s ftrens de aLlvldadcs, e 
acompnnhar c nvnllnr a sua cxccu~Uo. 

A Comis:iflO é Integrada por 2B rcprc:icniante:;, 1mtrc dctlvo~~ 
t' suplcntc.'i, livremente eleitos, P-ln 30 de abril p.p., pelos volos dot~ 
030 servidores do estabelecimento. 

E o curioso é que, dias atrús, a Fed<~rnçil.o das Indústrias da
quele grande Estado rPpudlou proposta dos metalúrgicos do ABC 
que defendiam n. crlnçáo de comissões de fábrlca.s. Exntamcnte 
Iguais iLqucln constituída na Hévca. 

Oswaldo Pires Cu.stelo Bmnco, Dlrctor-Gerel~tc da empresa, 
e Idealizador c patrocinador da criaçáo da ComlssU.O, entende que 
"a empresa privada livre só pode funcionar bem enquanto existir 
a alln.nçn entre o capital e o trn.bn.lho", 

A Dlrctorla da Héven. lançou também campanha de estimulo 
:i. produttvldndc c il. eficiência que consiste na distribuição de 
prêtnlos anuais, em mnlo de cada ano, a 11 dos !unclonó.rios que 
mais se distinguirem, segundo critérios previamente estabelecidos. 

o exemplo de Oswnldo Castelo Branco que é um bom plnulen
se que venceu cm Sfi.o Paulo, deve ser seguido por multas emw 
presas brasllelrns, como melo eficaz de se mnn ter n paz e o. con
córdia nns relações de trabalho. 

Ê o meu registro. tMulto bem!) 
O SR. PRESIDENTE INI!o Coelho! - Concedo n palavra no 

nobre Senador Nelson Carneiro. 

O SR. NELSON CARNEIRO 'IMDB - RJ. Pronuncia o se~ulnte 
discurso) - Sr, Presidente, Srs. Senadores: · 

"Não e justo que num País cm que o Governo tanto fala 
em Justiça Social se cometa grave injustiça, marginali
zando os Servidores Públicos "Não Optantes" do Plano 
de Clns.slflcação de Cargos da União. Onde está. a Justiça 
Social que, segundo o Governo, deve proporcionar condi
ções de trabalho c justiça para que todos pos:iam viver 
dignamente com teta, alimentação, saúde e educação, sem 
o que tudo o mais não teria sentido? Tenho o exemplo 
dentl'o do meu lar: meu esposo "em Disponibilidade", por 
Não Optar pela. CLT, está a!n.sta.do hã. quase trCs anos. 
Tem procurado, por todos os meios, conseguir sua. redis
tribuição, tendo recebido pareceres favoráveis nas esferas 
Interiores nas repartições federais, mas quando o processo 
chega na es!era superior, nos Ministérios, o pedido é pre
judicado em Ince do parecer contrário do Chefe do Pes
soal de cada setor. Ninguém quer receber cm seu setor de 
trabalho Serv!dor Público "Não Optante" e em Dlsponlbl
lldnde, dando preferência à admissão de servidores novos, 
embora sem nenhuma experiência. Tal !ato ocorreu em 
dois proccs:ios, em órgãos diferentes da Administração 
Federal, em que meu esposo ·pleiteou redistribuição. 

Se o Governo não tem Interesse na redistribuição de tais 
Servidores, pelo menos rlê a oportunidade de retornar a 
seu antigo local de trabalho, pnra completar o tempo de 
aposentadoria, cm Quadro Paralelo e cm extinção em cada 
Ministério próprio. 

Aproveito também para alertar V. Ex.n. com relação às 
vantagens tlnancciras do Plano de Classl!lcaçiio de Car
gos, n contar de novembro de 1974, uma vez que o DASP 
quer que essa vantagem se aplique ao "Não Optante" 
somente na data de redlstrlbutçfi.o com a publlcaçfi.o no 
Diário Oficial da Unlfi.o, quando a Lei determina que essa 
vantagem se verifique a contar de novembro de 1974. Não 
é conccbivel que Ato Normativo do DASP transgrida a Lei 
.sancionada." 

Esse trecho de uma. curta que me !ol endereçada. C de lógica 
Irrefutável. pois tem a seu favor a justiça. Evidencia, de outro 
lado, uma strlc de deso.ccrtas por parte da admlnlstrnçiio, que 
passou por cima de numerosas disposições legais, Ignora dispo
sição constltuclonnl; a lei que faculta ·n opção, mas veda a lmpo .. 
slção desta c, sobretudo, a udoçiio de rcprcsá.lla a quem não opta 
pelo regime da CLT. Finalmente, serve de pretexto para a admis
são de pessoal, !eltn. sem concurso públlco. 

Sr. Presidente, numerosa a correspondência que recebo, de 
toda pa.rtc, referente a nfi.o optantes, na comprovação de uma 
situação Injusta, Ilegal c já desumana, a que é preciso dar solução 
Imediata, eliminando-se um verdadeiro bolsão de Injustiça em 
momento de tão grandes dl!lculdades. Numa exposição sobre o 
assunto, voltam à bailn n Rede Ferroviária Federal c a Empresa 
Brasileira de Correios c Telégrafos, sobre as quais tantas vezes 
já !alei desta tribuna. 

Após uma aérle de consldcrnções c do mostrar ter n lei dado 
umpla protcçüo nos servidores públicos pn.ra optarem quer elo 
rt'!-~lmc cstntutftrlo coma da CLT, os sl~rnntfl.rios da cxposlçflO 
dizem: 

"Serú Justo Uni~ Upo.1 dr Servidores Público~; rl•gldo:; pelo 
me:;mn r~"t~!nll' -·Lei n.U I .711/52- li:stntuto do:~ l"uncln-
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nnrlos Públicos Civis du Unliio? Se os direitos .,ão iguais 
perante n Lcl por que essa dlscrimlnnçii.o? 

Se ntcntannos para a situação do Servidor Público Fer
rovhírlo da Rede Ferroviária Federal, o caso é por demais 
penoso, pois grande parte dos Servidores Públtcos cedi
dos ã. Rede, por não optarem pelo regime du Consolldnçúo 
dns Lels do Trabalho, tiveram seus ganhos mensnis redu
zidos à metade, isso porque a Rede deixou de pagar a 
ucomplemcntnção", que pagava há mais de quinze anos. 
Também a situação do pessoal dos Correios é desespera
dora, além de outras classes. :e justo que aquele que man
tinha um padriío de vida razoável hoje se veja em situa
ção de nngústln e desespero diante de tremenda injustiça, 
sem poder dar o mintmo conforto a seus ramlllares? 
A situação é ainda multO mnls grnve para aqueles que 
são contribuintes obrigatórios do INPS, Isso porque, cm 
Dlsponlbllldnde c Excluldoo do Plano de Clnsslllcação de 
Cargos, nunca poderão fazer uma boa média de sua con
trlbulçiio pnrn se aposentar. Excmpllflca.ndo: Se cm Dls
ponlbllldadc um servidor recebe Cr$ 3.000,00 <três mll 
cruzeiro), vencimento vergonhoso para Funcionário Pú
blico cm fim de carreira, com que média se aposentará? 
E se ele vier a falecer nessa situação, qual a situação da 
viúva? Por Lei a pensão é metade do que pcreebc o servt .. 
dor, no cnso Cr$1.500.00 rum mll e quinhentos cruzeiros); 
e se houver um dependente menor, es.se valor ficará. redu
zido iL metade: Cr$ 750,00 (setecentos c clnqücnta cruzei
ros) na época atual? Como podeis ajuizar, a situação do 
Não Optante é de desespero para si c sua tamilla." 

Sr. Presidente, são situações concretas, que subsistem por 
afronta. que se faz à. lei. O número de famílias atlng1dn.s é grande. 
Felizmente, o atual Governo vem se mostrando senslbillzado face 
à diffcil situação dos brnsllelro.s e o DASP, através de seu novo 
Diretor, Sr. José Carlos Freire, vem falando linguagem diversas, 
dlzendo-Bc cUsposto a novo relacionamento com os servidores 
J)úbllcos e à correçúo de erros e Injustiças. Aqui deixo, assim, 
esses apelos, na esperança de que o caso venha a ser estudado 
e resolvido, fazendo-se justiça que há. tantos anos se vem ne
gando, impiedosamente, a. milhares de humtldes servidores públl
c:oo. (Multo bem !l 

O SR. PRESIDENTE rNllo Coelho) - Concedo n palavra ao 
nobre Senador Gastão Müller. 

O SR. GASTAO MtlLLER (ARENA - M'l'. Pronuncia o SC· 
'gulnte discurso) - Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

Há poucos dlos recebi de Culnb:\, e espcclflcnmente da Assem
b!éln Legislntlva de Mnw Grosso, umn lndlcnção apresentada e 
aprovada naquela Cnsn do Poder Leg!slatlvo, de nutorln do Depu
tado Alves Ferraz, referente à Concorrência Públ1ca, para constru
ção a ser liberada pelo Instituto do Açúcar c do Alcool, de duns 
destllnrlns de Alcool Anidro a serem edlflcadns no Vnle do Rlo 
Culabá, nns cidades de Snnto Antonio do Leverger c Bnrão de 
Melgnço. 

O Uustre Deputado Alves Ferraz, IJder da ARENA nn Assem
bléln Legisln\Jvn de Mnto Grosso, melhor do que cu, d!z da. lmpor
tâncln dess":' destllorlns, naquela região do nosso Estado. 

Antes, Sr. Presidente, Sr.s. Senadores, de transcrever, o refe
rido documento, desejo fnzer um apelo aos órgãos competentes do 
Mlnlstérlo dn Agrlcu1turn, objctlvnndo Jnclulr Mnto Grosso, Mnto 
Grosso do Sul c o Acre, nns árens prlorltárlns dn Campanha 
contra attosa. 

Recebi um telefonema de Rondonópolls-MT. do Dr. Edmnr 
Guedes de Medeiros, expllco.ndo-mc • essn situação ongustloon dos 
!nzendclros dn região de Rondonópolls, sctor de ln\·emndns pois 
o boi não pode ser transferido sem o atestndo de estar vacinado 
contra ·artosa e paradoxalmente não existe a va.clna na regtiio. 
li: preciso que o Governo Federal lembre-se, que Mato Gro.sso po.., .. 
sul 7 ml!hõcs de cabeças c Mnto Grosso do Sul 8 mllhõcs de cnbc· 
ças de gado, não se!, no momento, quantas cabeças teria o Estado 
do Acre. De qualquer forma não se cxpllca, pelo menos a primeira 
vlstn, n exclusão doo dois Mnto Grosso, dn Arca prlorltárln pnrn 
a Campnnhn Contra Aftosn, e dnl n decorrente !nlta QUIISC com
pleta da vacina, trazendo um mal-estar geral entre os Fnzendclros 
Matogrossenscs c Matogrosscnscs do Sul. 

Faço um npelo ao Sr. Mln!slro Delfim Nctto, no sentido de 
dctermlno.r ns provldéncias cnbivcls, bem como extendo esse npclo 
no Governo de Mato Grosso, Dr. Frederico Campos. 

Seguem ngoro., Sr. Presidente, Sra. Senadores ns palavras do 
Deputado Estndunl Alves Ferraz, n rcspelto dn Instalação dns dcs
tllnrtns de Alcool Anidro, cm Santo Antonio do Leverger c Barão 
de Melgaço, cm Mnto Grosso. · 

O Vnle do Cuinbá, como é conhecido n rcgiüo do Rlo-nbo.lxo, 
sempre tevt• o seu poder econômlco, politico e ~oclnl no Estado 

de Mato Grosso, pautado cm Junção dns Usinas de cana-de-açú
car, àquela épocn existente, esteio da riqueza dos nossos antepas
sados. 

A decadência da região surfPu com a modemizaçfw das mà
quinas do ramo, urna. vez que ns usinas então existentes não 
acompanharam o ritmo da evolução tecnológica que as demaizs 
congéneres do Pais. 

Alindo a. esse !atar, veio então o advento da rodovia. qunndo 
Culab:\, a Cnpltal do Estado, passou n ser llgada n São Paulo 
<antes, o transporte usado eram as embarcações tluvla.ls} tra
zendo, conseqüentemente, o. produção de açúcar dos grandes cen
tros, c colocando-o cm nosso mercado, a preços multo abaixo 
daquele aqui fabrlcndo. 

Assim, o Vale do Culabó., que fol a grande realidade da clvl
ltzação matogrossensc, da riqueza c da liderança politica do nosso 
Estado, passou praticamente a viver de outras pequenas ativida.
des, gerando, conseqüentemente, sérios prejuizos no povo que aU 
habltn. 

Hoje, cm função da Jacllldade de flnanclnmento, dos lncen· 
tlvos à produção e a certeza da comerclallzação do produto, nUa
dos à necessidade do Paf:l cm que se produza il.lcaal, ·temos a cer
teza de que é chegado o momento de uma nova oportunidade ao 
desenvolvimento do nosso Vale do Culaba, com a Implantação 
dns Usinas de Alcool Anidro. 

A aptidão ecológica da terra, em produzir cana, combina com 
a nião-de-obra farta., barata. e capacitada para esse tipo de serviço, 
trazendo a certeza do sucesso do empreendimento. 

O próprio rio Cula.b:\ e o melo de transporte natural daquela 
região, ocasionando o baixo custo de entrega do produto-base às 
usinas all seciladas. 

A adoção da medida ora sugerida, é de efeito social e econó
mico de elevn.do alcance, pois a curto prazo, é a única empresa 
vtá.vcl de etelto imediato e abrangente, uma vez que tran.sformarin. 
em vale rico de trabalho uma região que hoje é pobre, c cujos 
ttlhos, por não encontrurcm ocupação condizente, debca~ a.s suas 
terras para tentar a vida na Capital ou nos municipios circunvi
zlnhoo. <MUlto bém!) 

O SR. PRESIDENTE IN!lo COelho) - Concedo a palavra ao 
nobre Senador Jn.ison Barreto. 

O SR. JAISON BARRETO IMDB - SC. Pronuncia o seguinte 
discurso.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

Instituições privadas de monteplo, seguradoras que contratam 
pensões e aposentadorias, ~<caça-niqueis" de todo tipo, que se 
multiplicam no País, como cOgumelos, sem uma eficiente fiscali
zação oficial, continuam a merecer, do Governo Federal, que 
lhes nutorlza o flnanclnmento, n atenção que ele costuma dedl· 
car aos que, por desventura, se .omitem ao pagamento dos 1m
postos. E a bolsa popular contlnua. sendo vitima da prcvldcncla 
privada, onde imaginosos ''picaretas", aproveitando-se da com
plncêncio. governamental, continuam o. enriquccer~.se, ludibrian
do a ingenuidade dos seus desajudados "contribuintes". 

Desde 1975, nn tribuna da Càmnrn dos Deputados, vimos de· 
nunclando esses fntos. Naquela épocn já exlstlam, e8pnlhados cm 
todos os cantos do País, nada menos de quatrocentos e vinte e 
seis montepios, na sua maioria em duvidosa ou Irregular situação 
patrlmonlnl. Falando iL Imprensa sobre tais nrapucas, dlzla o Se· 
nhor Alcy Rlopnrdcnse de Resende, Presidente da GB-Conflnnçn, 
que elas se constituem em "verdadelrns ciladas", abusando da boa 
fé de milhares de desavisados contribuintes. 

Há quatro anos, em janeiro de 1975, n revista "Banas" anun
ciava gestões do Oovemo, no sentido de ·levar o GBOEx a encam
pnr determlnadn cntldndc, denunclndn publlcamente por um dos 
seus cx-dlretorcs por lrrcgulnrldndes pratlcndns c nmençndn de 
llquldnção judlclnl. Adlo.ntava. nqucln revista que o Sr. Nnscl
mento c Sllvn, então Ministro dn Prevldêncln Soclnl, "terlO: con
fessado, em um clroulo restrito, que a sltunçiio dn qunsc totnll
dnde dos fundos de pensão brosl!elros é dns mnls prccárlns, 
nproxlmnndo-sc, em vários cn.sos, da total lnso!vêncln. Segundo 
tcrln dito o Ministro, Isto se deve no fnto de que eles exigem uma 
rentab111dadc excc.s.sivamcnte elevada, para fazer fnce aos ~om
promtssos de liquidação, que deverão lr crescendo". 

Transcorrido um qundrlênlo Jntclro, tnl sltunção piorou, por
que n espiral lnf!nclonárln dllntou os seus nnéls, n exigir lucros 
qunsc nstronômlcos de cnpltalll ociosos, cm mãos de Jntermcdlá· 
rios, que promovem sun rcntnblildndc flno.ncclrn. 

Nn décndn ·de 1950 surgiu, no Rio de Janeiro, um mllltnr rc· 
fonnndo que se dedicava b. compra de automóveis à vlstn., paro. 
vendê-los n prcstnçüo, recebendo dinheiro emprestado por nltls
simos juros. Seus titulas tomaram o nome c:lc "fcllpetns", tira
do do ~cu prenome c o estouro da r.mpreltndn slgnl!Jcou, naque
la épocn, prcjuizo de milhões de cruzciro:t 
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Desde então, apesar de tantas leis c organismos cnca.rrcgndos 
de defender a economia popular- multas dos quais se sucederam 
e desa.pn.rcccram - tais empresas surgem, oferecendo vantagens 
mJrabola.ntcs, c desaparecem como meteoros, sem que ninguém 
seja punido, npós a denúncia comprovada dos furtos. 

Ainda cm 1075, surgia umn Fundação Ass!sténc!n dn Pequena 
c Média Empresas, com a sigla FUNAPEME que, sustentada pela 
contribuição de dois por cento das tolhas de pagamento dos 
emprcst\rlos, prometia "complemcntnçüo de nposentndorias, pen
sões e pecúlios, sem limite de Idade, sem teta de bcnetíclos, sem 
dotações Iniciais e até sem a.dmlnlstrnção", com o prazo de ca-
rência de três anos. · 

Não deveria. ser pcrml Udo pelos órgãos fiscalizadores du. 
prev!dêrtcla privada c das empresas seguradoras operassem tais 
"flnancelras" dtsrnrçndns sem um rigoroso exame ntua.rln.I dos 
seu plano, para comprovar .. sc n sua vlab1lldade. 

Mas o Governo vai consentindo c o povo pagando multo cnro 
a própria Ingenuidade. · 

Ainda recentemente, o Monteplo Nacional dos Bancários, en
tidade· de previdência privada que tem cerca de cem pensionis
tas cm FlorlanópoUs, deixou de pagar nos seus o.ssocin.dos os pro
ventos devidos desde junho do ano pnssndo, sob a alegação de 
que está construindo sun. nova. sede em Porto Alegre, parn. cum
prir uma exigência da Superlntendéne!o. de Seguros Privados. 

Depois de longo. espern, os el!cntes daquele Montep!o cons\1-
tu!rnm advogado, o Dr. Carlos Alberto do. Silveira Lcnzl, para ac!o
nó.-la, procurando assegurar os direitos daqueles que pactuaram 
e pagaram planos de aposentadoria antecipada, com os proven
tos Inesperadamente suspensos. Ora, trntn-se de direito adquiri
do à pensão e não de uma prestação condicional. Ajuizadas as 
duas primeiras .nçõe.s, aquele causidlco recebeu dezenas de pro
curações e declarou à imprensa que há aproxirnadn.mentc cem 
-pensionistas, na capital catarinense, na mesma situação dos re
clnmnntes, multes dos quais dependiam dnquelns pensões pnrn 
sobreviver. 

Dlanro disso, o Montep!o Nnc!onal dos Bancários propôs n nl
guns pensionistas, umn. fórmula de inovaçiw c transação, para 
pagar n.s pensões com taxas reduzidas. Assim, os interessados per
deriam trinta por cento do total atrasado, para receber o restan
te em sessenta meses, sem juros nem correçii.o monetária. 

A matéria da previdência pr!vnda foi regulamentada cm 25 
de fevereiro deste ano, valendo~se o Presidente Oelsel dos pode
res que lhe conferia o Item ni, do nrt!go 81 dn COnstituição Fe
deral. Desde então, essas seguradoras, para funcionar, precisam 
de nutor!znção expressa do Ministério da Indústria e do Comér
cio, através da SUSEPE, nu seja, a Superintendência dos Seguros 
Privados. Dlspõe aquele decreto que ns entidades jó. existentes de
vem enquadrar-se em suas normas. 

Portanto, hã legislação aparentemente el!caz. 
O que não há é t!scallzação ct!clcn re, por parte da SUSEPE. 

Diante disso e em defesa dos desavisado/i .segurados dessas 
... arapucn.s", endereçamos veemente apelo ao Governo, no sentido 
de fazer funcionar seus agentes tiseal.s da previdência privada, 
descobrindo um melo para ressarcir ns vitimas da criminosa as~ 
túcla. desses monteplos, dos prejuízos sofridos, por terem acre
ditado que elas não !unc!onarlnm sem a v!gt!flnc!o. governamental. 

Ern o que tinhamos a dizer, Sr. Presidente. <Multo bem!) 

!DOCUMENTO A QUE SE REFERE O SR. JAISON 
BARRETO, EM SEU DISCURSO:) 

MONTEPIOS- "REMEMBER" O ESCANDALO DAS BOLSAS 

O SR. JAJS()N BARJU:TO (MDB - SC. Pronuncia o seguinte 
'<itscurso.) - Sr, Presidente, Srs. Deputados; enquanto a "lmagt~ 
nru;ão criadora." da classe poliUca se reveln Incapaz de conceber 
mecanismos eficientes pnrn levá-la n participar eret!vnmcnro da> 
decisões nacionais - porque essa "lmaginaçõ.o" sempre se csbar~ 
ro. numa cortina rigidamente denso. de posições radicais cm que 
a presunção de Inocência de todo cidadão deu lugar à presunção 
de culpa - certos. aventureiros, o.grupados cm torno de entidades 
as mais dlvcrsns exibem mn.gnirlca cnpncldnde tmaglnnttvn ~ ex
celente poder de criação quando se trata de buscar melas parn 
explorar o desprotegido consumidor brasllclro. 

Embora se multipliquem c se ruçam cada vez mnis constnn
tes nesta Casn denúncias sobre o assunto, até por representantes 
do Pnrtldo do Governo, c~tc contlnun lmpnsslvcl, lrrctratti.vel cm 
sua poslçii.o de total lndl!crcnçn nos tnumcrúvcls n:isaltos que Sll 

praticam O. bolM popular por melo de contra.U:l:., de prestaçiLo dl· 
:.;crvlçm>, de nsslstêncln médlcn - e nt.é rcllr:iosn, posto que ai es
tilO, n. :;c multiplicar, os exorcismos, n.•; mmr. r:roml<.•lra..'i fonnns <.Ir. 
mlsUtlcnçii.o cio. oplniflo pUbllcn, c:>ilolamJn o~; 1•.storço:-; nnrn t~llll· 
-c!lçii.o do povo. 

O sctor de previdência privada não to! relegado no esqueci· 
mcnro pelos que, aproveitando dn complncênclo. governn.mcntnl. 
se enriquecem à custa do trabalho c dn boa fé do povo. 

Existem ntualmcnte no Brasil 426 montcpios, muitos dos quais 
cm situação patrtmoniallrregulnr, funcionando sob as vistas com· 
placcntes do Governo e que, na opinião do Sr. Alcyr Rlopnrdcnse 
de Rezendc, Presidente dn GB-Conl!ança, constituem "verdadei
ras cllo.dns", ameaçando ccntcno.s de mllho.res de contribuintes. 
Enquanto o Governo proclama sua intenção de estabelecer rnc
dldo.s saneadoras c guardn com multo carinho o nnteprojcto an 
regulo.mcntaçüo da previdência privada, os aventureiros ganham 
tempo c agem livremente, acenando nos contribuintes com pla· 
nos m.Jrabolo.ntcs, verdadeiras bolas de neve que precisam ser 
barradas a tempo para evitar estragos mo.lores. 

As noticias são as mals inquietantes. A revista 11Banas", do 
mês de jnn.ciro, por exemplo, veicula notícia. de que o Governo 
estaria fazendo gestões pnra que o GBOEx incorpore determinada 
entidade, denunciado. publicamente por um de seus ex-dlretores, 
cuja situação Irregular estaria sugerindo umo. liquidação jud!e!al. 

O tóplco seguinte dessa matéria merece ser transcrito para 
que se possn ter uma Idéia do clima reinante no sctor. 

"Outras !nlormnçõcs, !gun!mcnro dest!tuidas de conC!rma
ção <mns igualmente consideradas absolutamente scgu· 
rns), dão à questão um cnráter multo mn!s amplo: o MI· 
n!stro da Prcv!dêne!a Soc!nl, Sr. Nascimento e Silva, teria 
confessado, em um circulo restrito, que a situaçõ.o da qun~ 
se totnl!dadc dos tundas de pensão bras!lc!ros é das mn!s 
precárias, aproximando-se, em vários casos, da total insol~ 
vênc!a. Segundo teria dito o M!nlstro, Isto se deve no rato 
de que eles exigem uma rentabllldade excessivamente ele
vada, para !azcr face nos compromissos de liquidação, que 
deverão ir crescendo." 

O Sr. Rio Nogueira, Presidente do Instituto Bras!!e!ro de Aluá
ria e do STEA <Serviços Técnicos de Estn.t!st!cas e Atuár!al, em
presa esta responsável pela estruturação dos fundos de pensão 
da PETROBRAS, dn Vnle do Rio Doce, EMBRATEL e ouLrns, co
mentando as planos de uma cnttdnde recentemente criada - a 
Fundação Assistencial da Pequena e Média Empresas, FUNA
PEME - qunllfleou-os de "ovo de Colombo", pois n. entidade, 

"sustentnda apenas pelo contribuição de 2% das Colhas 
de pagamento, promete complementação de aposentado· 
ria, pensões e pccúllos, sem limite de idade, sem teto de 
bene!iclos, sem dotações in!c!nls e até sem custos de ad
ministração", com prazo de carência de apenas três nnos. 

E enquanto o Sr. Rio Nogue!rn aponta os moles da FUNAPE· 
ME, dizendo, tnclustve, que "Chegou agora a vez de burlar as mé· 
dias c pequenas empresas", o Sr. Lulz Mascarenhas Neto, dele
gado daquela entidade em São Paulo, garante que suo. tórmuln 
é revolucionária c funciono. perfeitamente. 

No melo dessa "guerra", rico. o povo e tlca o pequeno cmpre~ 
sário, mais ou menos naquele cUlcma citado pelo. reaU.Sta lronin. 
brasileira: "se correr o bicho pega, se tlcnr o bicho come" . 

Esse estado de coisas não só dá margem à. mcploração do pú
blico mal Informado como acarreto. prejuízos às empresas que 
realmente merecem crédito. Dai por Que elas mesmas, reunidas 
no I Simpósio Nnc!onnl da Prcv!dênc!n Pr!vodn, cm agosto de 
1974, sollc:itarnm no Governa pressa no encamJnhnmento dn le
gislação que Irá regulamentar c d!sc!pllnnr suas aUv!dndcs, pon
do IIm às distorções existentes no sctor. 

Um dos rcprcscntanres dessas empresas !dôncns da GB-Con
fianço., cm recentes declarações no "índlce, Banco de Dados", dei~ 
xou no nr umn pergunta slgnUico.Uva: ''será que, sob controle o 
l!scal!znção el!c!entcs continuará a oferta de p!nnos m!rnbolantes 
que o cllma atua! de plena e Irresponsável l!bcrdade permite parn 

, engodo de um pú.bllco mal lnformndo c de boa. !é?" 

Essa. preocupação é compartilhada por representantes de qua
se t.odn.s as empresns idõncas do sctor, como o GBOEx, o MON
GERAL, o MONBRAS, a CAPEM!, o MFM, etc., e confirma n cx!s· 
tênclo., no merendo brasUclro, de Instituições cujos planas, n pnr 
de engo.nosos c condenados no frnco.sso, têm sido uttuzados po.rn. 
minguar n poupança. c sugar o esforço de mtlho.rcs de trnbalhn
dorcs, mormente daqueles de snló.rlos mnls altos n quem intcrcs~ 
so. a. tulnçii.o a montcplos e fundos de pensão. 

Fo.lnndo iL revlstn '•Veja", do mês de outubro, o Coronel Jnlrne 
Rolcmbo(lrr! de lJma, Dirctor-Prestdr.ntc da CAPErvfl, 11m dos rnnio~ 
rcs monteptm; do Pnis, asseverou que lui. um número excciislvo dcs~ 
:;as lm;t.tl.uiçõcs, nem todns cumprindo ndcqundamr.ntc suns obrl
r~n\·ôc.·~ pn~vldcnclárlnr.. Bn!;l.arhl lcmbrnr que mtlitO:l prometem 
npn:;t~ntatlori:L at.t"· <le 10 mil cruzeiros mensais, mcdlant.P cont.ri
JJuJ~·ito lnsl~~nlficante, det>pcrt.nndo justtftcncln SllHpelt.a a fJI!eln 
<Jnah~;a ~;('\1.', ''mllagro.·;w;" plrmoc. 

:11il\l1! 
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:) tj\:t· Jll'll:i:tr tlt: um plano dt:~;:;,~s. quando o próprio IPESC, 
CJUt! t:.'(ll:t: umr~ contrlbulçüo num::;al de 600 cruzeiros, f..cm !ixado 
~;u[l.•; apo.'icnt.:ulortas entre DOO c 2 mll cruzeiros?! 

:-ICJ.o há como tugir à. conclusão de que nos encontramos dian-
te de verdadeiras bolas de neve. 

"Utilizando com grundc elicti.cla o sistema de comunica
ção de massa c, cm boa parte, apelando paro. a solidez de 
Instituições como as Forças Armadas, os fundos de pen
são se constltuiram, até agora, cm apllcação das IrUJJs 
atraentes c, pelo menos aparentemente, seguras para os 
pequenos investidores", 

lnfonna ainda a revista "Banas", para acrescentar em seguida que 
a própria natureza de suas operações, todavia, leva n. um momen .. 
to critico em que as vendas devem crescer n. taxas bastante ele
vadas pnrn. compensar a rt>stJtulção dos prêmios pagos. 

"Segundo os poucos analistas do mercado, este é o ponto a 
que estamos chegando", acrescenta a referida matérta. A grande 
maioria dos benetlclárlos dos fundos começou a lazer seus reco
lhimentos a partir de 1965, Dentro de um plano de 10 o.nos, por
tanto, lnlc!am agora os desembolsos que Irão aumentando grnda
tivamente. Terão condições, multas entidades daquelas, de res
ponder ao õnus assumido? ''Apesar de não haver um estudo se
guro sobre a questão, poucos são os que acreditam que os fundos 
estarão em condições de proceder a estes pagamentos", é a opinião 
dos o.nall.stas do setor. 

"E agora, José?" 

O anteprojeto pelo qual se espera, segundo ainda o Sr. Rio No
guelra !que participou de sua elaboração) se originou precisamen
te "da necessidade social de proteger a poupança contra pessoas 
1ngênuas ou de má té" e ''da necessidade cconõmlca de fU!ldos 
capazes de gerar Investimentos estáveis de gro.nde vulto". 

Reconhecidas essas necessidades, apontadas e ldentltlcadas 
as distorções no setor, pergunta-se por que tanta demora no en
caminhamento da matéria. 

Excesso de zelo técnico por parte dos assessores governamen
tais encarregados de estudar o anteprojeto? 

Talvez sim. Afinal, a tecnocracia vive, no Brasll, seus dias de 
glória, enquanto o povo agoniza à. luz de seus 11milagres" e os 
aventureiros lnescrupulosos continuam urdindo planos e n.ssal· 
tando a bolsa do povo. 

Mas uma ocisa é certa: se não houver pressa na regulamenta
ção da previdência privada em nosso Pai•. teremos o desgosto de 
registrar, dentro de pouco tempo, um escândalo no setor Idêntico 
ao ocorrido com relação às bolsas, quando Incontáveis pessoas 
perderam quase tudo o que tinham por contlar no Governo, sob 
cujas vistas complacentes agem os aventureiros Insinuando ga
rantias otlctals. 

Era o que tinha a dizer. 
O SR. PRESIDENTE !Nilo Coelho) - Concedo a palavra ao 

nobre Senador Lourlval Baptista. 

O SR. LOUKIVAL BAPTISTA !ARENA - SE. Pronuncia o se
guinte discurso,) - Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

Consciente da enonne dimensão geográtlca do território bra
sileiro, da fertilidade do seu solo, das riquezas nele contidas para 
garantir a sobrevivência do homem e para o allcerçamento da 
economia nacional e, ainda, lmbtúdo do firme propósito de eJre
cutar uma politica dlreclonada para o combate à Inflação, o MI
nistro da Agricultura, Professor Delfim Netto, numa demonstra
ção de quem bem conhece a problemática brasileira, dellnha, de 
forma palpável, os objetlvos básicos do seu Ministério: 

- "produção de mais alimentos; 
- promover a fixação do homem à terra, dando melhores 

condições de vida ao homem do campo. 
- dlmlnulçiio das margens de preço entre o produtor 

o consumidor; 

- propiciar melhores condições n.o pequeno produtor." 

Din.ntc dessas pcrspCcttvns alvlssarcirns, encontro o respaldo 
ncce::.sluio pnrn registrar, aqui, uma sltunçü.o que vem, há multo, 
atllglndo a população campesina do Estado de Serglpe, 

Senhor Presidente, a extinta Carteira de Colonização do Ban
co do BrnsU elaborou, para. a Cooperativa. do Treze, um projeto do 
colonlznçiio com cnr.nctcrisUcns espccla.ls, a ser Implantado na 
Mlcro-Reglão de Lngarto, que engloba oito munlclplos com 3.358 
km:t, ou seja, 15,27•;;, dn úrcn total do F..stndo. O munlclplo do 
malar populnçúo é Lagarto, registrando 33,08% do total dn Micro .. 
Região e é nele que se concentram os Importantes serviços do 
desenvolvimento da região. 

O emprccndlmcnto dcnomil'la-:J!: "Projete .. Trez•:, caractl·:iz:o.
.'ic como colonlzar;üo c visa n. regulur1zaçüo !unuta..rta de uma área 
de 4.843.403 ha., já ocupada por colonos da. Coopera.tlvn. Trata-se 
de um relevante trabalho, se considerarmos que um dos sérios 
entraves para o desenvolvimento da agrU:ulturn serglpana está 
na sua estrutura fundiária. O conjunto dos alto municípios que 
compõem a Micro-Região de Lagarto, totaliza. 15.497 estabeleci
mentos, onde se verifica uma acentuada dcslgualdacte na dJ.stri
bulçüo dos imóveis - g:-andes áreas concentrnm-se nas mãos de. 
poucos, exploradas indevidamente, grandes áreas permanecem 
ociosas, ao tempo cm que propriedades de tamanho Interior a 10 
ha, representam 74,17% do total dos imóveis, enquanto que ape
nas 3,04% dos estabelecimentos encontram-se na faixa de 100 a 
1.000 ha. 

Na tentativa de se ~vltar tais disparidades, as socwdades coo
perativas agrlcoln.s de Sergipe se autocomprometeram a desenvol
ver uma atlvldade essencialmente voltada para a colonização das 
áreas ocupadas Inadequadamente, por uma divisão em "nldades 
tamlllares e, ainda, com a tlnalldade de promover a fixação do 
homem à terra, com prestação de assistência técnica, engajadora 
e social, não lhe permitindo o êxodo do seu "habitat", mas, sim, 
Integrando-o ao sistema económico. 

Merece destaque a atuação da Central de Cooperativas de 
Serglpe Ltda., devidamente registrada no lnsttluto Nacional de 
Colonização e Reforma Agrária·- INCRA, como Empresa Parti
cular de Colonização. É ela a responsável pela elaboração do pro
jeto em questão. Atinemos para a relevância dos seus objetlvos: 

- "corrlglr a situação fundiária de suas oito tllladas e 
atender à.s deflclênclas das mesmas; 

- provar, junto ao INCRA, a viabilidade económica de 
lotes abaixo do módulo; 

- promover um aproveitamento racional de áreas Inex
ploradas ou exploradas empiricamente; 

- promover um melhor aproveitamento do excedente de 
mão-de-obra do melo rural; 

- favorecer a fixação do homem à terra, uma vez que a 
execução de projetas de colonização permite corrigir 
as deficiências sócio-econômicas do melo rural." 

Destarte os esforços desenvolvidos e o saldo positivo (embora 
multo aquém da realidade) deixados pelos trabalhos realizados 
pelas oito cooperativas existentes na reglão em estudo, a inexis
tência de projeto.. preparados de forma adequada para suprir as 
necessidades mais elementares é a responsável dlreta pelo cenário 
que se descorUna aos olhos do.s colonos serglpanos: acham-se 
fixados no seu "habitat'\ sem perspectivas, desenvolvendo, hodler
namente, atlvldades moldadas no empirismo. Encontram-se lutan
do apenas pela. sobrevivência, não possuindo, sequer. a legitima
ção da posse dos lotes, malgrado a qtútação das suas obrigações 
junto à Cooperativa. 

O Estado de Serglpe tem a sua economia alicerçada guase 
toda ela na prática agricoln., valendo ressaltar que a á.rea rural 
é 1ntelramente ocupada com a agricultura, O clima favorece a 
citricultura - merendo assegurado que vem provocando o surgi
mento de novos plantios, introdução de novn.s variedades, vlsandÇ) 
o reescalonamentO da produção. Todos os colonos da Cooperativa 
de,dlcnm parte de seus lotes .ao cultivo da lanmja, A produção de 
fumo é Intensa, bem como o cultivo da mandioca, maracujá, ma
mão e lnhame. 

Confesso, Senhor Presidente, que não entendo porque este 
projeto não seja mais atlvado, pois é de real slgnl!lcado para a 
promoção dos rurlcolas do meu Estado. 

Aliada à necessidade emergente de Impulslonnr n execução 
do projeto de colonização elaborado para a Cooperativa do Treze, 
~mrge, de forma lmposlUva, o incentivo à eletrJ!'lcação rural, pol:s 
representa. ela um melo eficaz pnra a conqulstn do bem estnr das 
poptúações cwnponesas, do desenvolvimento sóclo-econômlco e até 
mesmo da Seguranç" Nacional. 

. A cletritlcação rural vem assumindo, gradatlvamente, papel 
de destaque nas politicas GOVernamentais de desenvolvimento e 
ó com satisfação que tenho acompanhado as mo.nltestaçõcs do 
Ministro Deltlm Netto a esse respeito. Comungo do pensamento 
do eminente Ministro quo.ndo reconhece que a eletrttlcaçüo rural 
é vital para o homem do campo, porque dá-lhe condições de uma 
vida mais feliz e supera o atraso tecnológico em quo jaz a agri-
cultura brrudlclrn. . 

Existem no Estado de Serglpo vinte e duns Cooperativas agrl
colns e duas Cooperativas de eletri!lcação rural. Essas duns últi
mas abrangem todo o Estndo. A Cooperativa de Eletrltlcação Ru
rnl de CcrrlUln Ltdn. tem cnrátcr hortlfrutlgrnngctro c abastece 
grande parte do Estado. li: carente de recursos parn o. lnfrncstru
turn .de pessoal técnico e equlpnmentoo pnra construção de cletrl-
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!lcnção rurn.l. A Cooperativo. de CERCOS encontra-se Iocnllzn.dn na 
área. de açõ.o da coopcrnttvn Agricoln do Treze c abrange os mu
nlclplos de Lagarto, Simão Dlns, Salgado, 1tnpornngn D'Ajudn, 
Rinchão dos Dantas e outros. A ntunçüo dess08 copcrntlvn.s não 
tem mostrndo resultados anlmndorcs, em virtude da escassez de 
recursos. Em 76/77, a CERCOS conseguiu, através de convênio 
firmado com o INOR.A, no valor de Cr$ 3.000.000,00, energizar 500 
propriedades rurais. Mllhn.rcs de pequenos produtores aglomeram
se naquela ó.ren, ocupa.ndo em méd1n 20 o. 30 tarefas serglpnnas, 
e aguardam a eletrlflcnção de suas propriedades, porque sabem 
que no perfodo da estiagem (outubro a março) terão a sua produ
ção assolada pela ausência de Jrrlgnção. Nesses seis meses a pro
dução do colono é altamente prejudicada c Isso, Sr. Presidente, 
não traz conseqüência. desastrosas apenas para. a. colõnla., mas, 
principalmente, reflete o desequllibrlo na balança da economln. 

Diante dns considerações tecldns e fundamentado nas dlre
trlzes que norteiam a pclltlca desenvolvlmentlsta do Pais, registro 
aqui, com a veemência natural que o problema exlce, um apelo ao 
Ministro da Agricultura, Professor Delfim Netto, no sentido de que 
determine no INCRA, em regime de urgência; a aprovação do pro
jeto de colonização para regularização dns terrns do Projeto de 
Colonização do Treze, prioridade para estudos e Instalação de 
novos projetes de colonização em Sergipe, em beneficio dos tra
balhadores rurais despossuldos de terrns e dos proprietários de 
mlnlfundos, bem como recomendar àquele órgão maior Incentivo 
para oo programas de eletrl!lcação rum! executados pelas Coo
perativas do Estado de Sergipe, acompanhados, naturalmente, dos 
respectivos programas de assistência técnica. 

l!: meta do Governador Augusto Franco o desenvolvimento 
agrário do Estado de Sergipe e esta minha reivindicação, tenho n 
certeza, vem de encontro aos anseios de todos os agricultores ser
gtpanos e do seu Governo. 

Sr. Presidente: 
· Nesta oportbnldade se realiza em BrasUia um acontecimento 

de grande lmportãncla para os destines da agricultura do Pais, ou 
seja, o III Congresso Nacional de Trabalhadores Rurais, com mais 
de mil pwrtlclpantes, representantes de Sindicatos de trabalhado
res Rurais na Agricultura de todo o Pais, assim como das Federa
ções Rurais. 

O Presidente João Baptista Figueiredo estabeleceu o setor 
agr!cola como de absoluta prioridade, numa decisão da maior lm
portãncla para o Brasil, pois é no crescimento agrlcola que obte
remos n base Indispensável à complementação de nosso processo 
de desenvolvimento. Creio, assim, chegado o momento de trans
formar o INCRA numa Empresa Rural Brasileira de Reforma 
Agrária e Colonização, para atender e acoinpanbar os anseios dos 
trabalhadores rurais brnsllelros ainda desprovidos de terra, bem 
como dos pequenos agricultores proprietários de mlnlfúndlos. 

A reestruturação fundiária do pais é de suma lmportãncla e, 
mesmo, Inadiável, até mesmo para o êxito total da luta contra n 
ln!lação. Entendo, portanto, que o atual Governo terminará por 
adotar a transformação do INCRA em empresa pública, criando 
um instrumento eficaz para as grandes e rápidas mudanças de 
que necessitamos em matéria de polltlca rural e agrária. (Multo 
bem!) 

O SR. PRESIDENTE <Nilo Coelho) - O Sr. Senndor Franco 
Montoro enviou à Mesa projeto cuja tramitação, de acordo com o 
disposto no art. 259, m, "a", 3, do Regimento Interno, deve ter 
!nlclo na Horn do Expediente. • 

A proposição será. anunciada na próxima sessão. 
O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelh_O) - Nada mais havendo que 

tratar, vou encerrar a presente sessno, designando para a ordinõ.
rla de nmnnhã a seguinte 

ORDEM DO DIA 

PROJETO DE LEI DO SENADO N.• 02, DE 1970 
CMntér1a cm regime de urgência -
art. 371, c, do Regimento Interno) 

Votação, em primeiro turno, do Projeto de Lei do Senado n.• 02, 
de 1070, do Senador Mendes Canale, que modl!lca disposições na 
Lei n.O 5,682, de 21 de julho de ID71 (Lei Orgânica dos Partidos 
PoUt!cos), alterada pela Lel n.0 6.217, de 30 de Junho de 1075, 
tendo • 

PARECERES, sob n.0 !DI, de ID7D, e oral, da Comlssilo: 
-de ConsUtuJção c JustiÇa.- 1,0 pronunciamento: !o.voró.vcl 

no Projeto; - 2.0 pronunclamcnt.&: contró.rlo à emenda de 
Plenário. 

2 

Votnçiio, cm turno único, do Requerimento n,0 130, de 1070, do 
Senador Jnrbns Pnssnrlnho, sollcitnndo, nos termos do llrt. 4~0. 

inciso I, do Re~lmento Interno, n convocnçfLO do Senhor Ministro 
de Estado dn In~ústrla c do Comércio, João Cnmllo Pcnna. para 
prestar ln!ol'llUlçocs perante o Senado Federal. 

3 

Votação, cm turno único, do Requerimento n,o 135, de Hl79, do 
Senador Orestes Quércln, solicitando o dcsarquivamento do Pro
Jeto de Lei do Senado n.0 212, de 1975, de sua autoria, que regu
lamenta a pro!lssúo de Desenhista Gráfico, c dó. outra:;; provldên
clns. 

4 

Votnção, em turno único, do Requerimento n.O !54, de 1979, do 
Senador Jessé Freire, solicitando o desnrqulvamento do Projeto 

. de Lei do Senado .n.o 118, de 1077, de sua autoria, que unl!ormlza 
a legislação referente no cheque. 

5 

Votação, cm turno único caprcclnção prcllmlno.r da constitu
cionalidade, nos termos do art. 296 do Regimento Interno), do 
Projeto de Lei fia Câmara n.o 50, de 1078 (n.O 4.976/78, na Cnsa 
de origem), que proibe a recondução aos cargos de conrto.nçn que 
cspectfica, durante o 'mesmo Governo, de anterLor ocupante que 
se hajn deslncompatlblllzado para concorrer a eleição, tendo 

PMtECER, sob n.o 183, de 1979, da Comissão: 

- de Constituição e Justiça, peln lncoilstltuclonalldade, com 
voto cm separado do Senador NelsCJn Carneiro. 

6 

Votação, em tumo único (apreciação preliminar da constitu· 
clonalldade, nos termos do art. 296 do Regimento Interno), do 
Projeto de Resolução n.O 1, de 1975, do Senndor Itnmar Franco, que 
Imprime nova redação no nrt. 76 do Regimento Interno, e adita-lhe 
parágrafo visando permitir que o Presidente constitua, durante os 
períodos de recesso do Congresso Nacional, comissões especiais 
internas e externas, tendo 

PARECER, sob n.O 105, de 197D, da Comissão: 

- de Constituição e Justiça, peln Inconstitucionalidade, com 
voto vencido em separado do Senador Leite Chaves e voto 
vencido do Senador Paulo Brossard. 

7 

Votação, em primeiro turno, do Proj etc de Lei do Senndo 
n,o 4, de !979, do senador Nelson Carneiro, que estende aos depó
sitos judiciais em dinheiro, ordenados por outrns autoridades Judl
clá.rio.s, n correção monetária prevista para os ordenados por Juizes 

. Federais, tendo 
PARECERES, sob n,oo 171 e 172, de 1979, dns Comissões: 

- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade (> jurJ
dlcldade; e 

- de Finanças. favorável. 
s 

Discussão cm turno único, do Projeto de Lei dn CO.mnro. n.0 127, 
de 1078 <n.o \.423175, na Casa de origem), que proibe a pesca 
predatória, c dó. outras providênclas, tendo 

PARECERES FAVORAVEIS, sob n.oo 174 c 175, de 1979, das 
Comissões: 

- de AGTlculturiL, e 
- de Finanças. 

9 

PROJETO DE LEI DO SENADO N.O 6, DE 1979 

(Trn.mltnndo cm conjunto com o PLS n.o 8/701 

Dlscussiio, em primeiro turno íaprecinção preliminar dn coM
tltuclonalldnde, nos termos do art. 206 do Regimento 1ntemo>. 
do Projeto de Lei do Senado n,0 6, de 1979, do Sennchr Orestes 
Quércin, que lnstltut a aposentadoria voluntó.rln dn mulher segu
rada do INPS após vinte e cinco anos de serviço, com proventos 
proporcionais, tendo 

PNR.ECER, sob n.O 185, de !979, da Comlssüo: 
- de Constituição e Justiça, pela inconst1tuctannlldudc. 

!Dependendo da votação do Requerimento n.n 15!l, de 1070, 
do Senador Frnnco Montara, de udiCLmcnto da dlscu~süo.J 

!O 

PROJETO DE LEI DO SENADO N.O 8, DE ID7!• 
(Tramitando cm conjunto com o PLS n.o G/70 1 

Discussão, cm primeiro turno luprcciuçiio pwUminar dn cons· 
tltuctonulld~tdc, nmi' tcrmo!i do nrt. 206 do Rcr,lmcnt.o Jntcrn' 1, do 
Projeto de Lei do Senado n.o 8, de 1070, do Senador Franco Monto· 
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ro, que .dispõe sobre a concessão do abono de permanência cm 
serviço as mulheres seguradas do INPS a partir de 25 anos de 
atlvldadc, dando nova rednçüo no § 4.0 do nrt. 10 da Lei n.o 5.890 
de 8 de junho de 1073, tendo ' 

PARECER, sob n.• 185, de 1970, da Comissão: 
- de Constituição e Justiça, pela lnconstituclonnlldade. 

11 

Discussão, cm prlmctro turno (apreciação prellmlnnr da cons
tltuclonalldndc, nos termos do nrt. 296 do Regimento Interno) do 
Projeto de Lei do Senado n.• 60, de 1070, do Senador Henrique 
Sontlllo, que concede Incentivos !Iscais à Implantação de Indústrias 
na rc~tno gcoeconõmica de Brasllin., tendo 

PARECEm, sob n.• 184, de 1079, da Comissão: 
- de Constituição e J'ustlça, pela Inconstitucionalidade. 

O SR. PRESIDENTE <Nilo Coelho) -Está encerrada n sessão. 
(Levanta-se a Sessão às 18 horas e 25 minutos.) 

DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR. DIRCEU CARDO
SO NA SESSAO DE 8-3-79 E QUE, ENTREGUE A REVI
SAO DO ORADOR, SERIA PUBLICADO POSTER/0-
MENTE. 

O Sit. DIRCEU CARDOSO <MDB - ES. Pronuncia o seguinte 
d1scurso.l - Sr. Presidente e Srs. Senadores: 

Temos lido, temos ouvido, estamos cansados de assistir a 
apelos, pronunciamentcs de órgãos governamentais de nosso Pais 
em face da dura, dltlcll e ameaçadora situação do petróleo no 
Brasil. 

Quero crer, Sr. Presidente, que a crise do petróleo possa desen
cadear outras crises maiores, mais profundas e lmprevlslveis à. 
vida braslleira. 

Ouço o atuol e o futuro Ministro das Minas e Energia o 
Min!stro do Planejamento, o Mln!stro da Fazenda apelando' à. 
Naçao para que todos economizem gasolina, 

Sr. Presidente, houve uma projeção errada de técnicos brasi
leiros na apreciação ou no julgamento das posslb!lldades petroll
fcrM de nosso Pais, c o Sr. Ministro das Minas e Energia chegou 
mesmo a dizer, certa vez, n~ma Comissão desta Casa, que dança
ria com um barril de petroleo na Praça das Três Poderes em 
nossa Capital. E é passive! que até o dln 15 próximo não ass!stámos 
ao baile do Sr. Ministro. porque no d!a 15 ele deixa o Ministério 
em que dirigiu a politica petrolifera nacional, sem cumprir sua 
mirabolante promessa. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, quando veja esta campanha 
cm favor da economia de gasolina, eu, que transito freqüentemen
te, parn o meu Estado, pela estrada BR-101, do Rio de Janeiro 
a Vitória, c assisto, todos os dias, a uma fila de caminhões che
gar a Manilha, nos arredores de Niteról e desviar-se para dar a 
volta na Baía de Guanabara, percorrendo mais 40 quilómetros de 
distância, evitando a ponte Rio - Nlteról. sinto que o Governo 
não está querendo resolver seus planos fundamentais de economia 
de combustivel. Quando vejo que esta ponte, criada exatn.mente 
para atender ao tráfego que vem do Norte, com atenção à carga 
que vêm trazendo os caminhões que se deslocam do Norte do Pais 
em busca do Sul, e por causa de dinheiro, por uma taxa de 100 ou 
200 cruzeiros por veiculo, conforme sua carga, são obrlgqdos a 
evitar o. ponte que foi construido. para isso, e são forçados a per
correr um trajeto de mais 40 quUõmetros, de MnnUho até o Rio 
de Janeiro, ao Invés do trojeto MnnUhn ponte Rio - N!teról 
Rio de Janeiro, sinto que não se quer resolver o problema dá 
gnsollna. Quando vejo Isto, quando ouço o Sr. Ministro ns auto
ridades públlcas !azere_m uma campanha. de economia. d~ gasolina, 
e se obriga o cnminhuo carregado o. gastar em cada quUõmetro 
mais I Utro de gnsoUnn, dando n volta em tomo dn Bnln de 
Guanabara, evitando a ponte construlda para resolver o trafego 
da BR-IOl, não posso crer na serJedade dessas autoridades e mul
to menos nn do ex-Ministro Sh!geakl Uekl. Quando vejo o cami
nhão carrcgn.do consumir em 5 km mais um litro de combustivel 
e em 40 km consumir portanto, algumas dezenas de litroo de 
combustlvel, por causa do pedágio dn ponte Rio - Nlteró!, quando 
vejo Isso, Sr. PresLdentc, quero crer que não estão levando a 
sério o problema da economia de combustivcl. · 

Vejo Isso, sinto Isso, como brasileiro, e embora homem da 
Oposição, acho que todos os homens interessados na vida pública 
desta Pfltrln, todos nós que temos parcela de autoridade devemos 
colaborar - porque não atender no apelo do Governo é deixar de 
o.tcndcr O. profunda necessidade do nosso Pais. 

O petróleo, Sr. Prc:ddcnte, está desarranjando a economia do 
mundo, como jó. desarranjou hó. 4 ou 5 anos e vai desarranjó.-la 
novamente cm tncc dn nltn que agora se anuncLn, 

Estamos nmençndas de comprar o petróleo a 20 dólares o 
bnrrU; o BrnsU que já gastou 1 bilhões c poucos milhões de dó!n-

rcs no ano passado, gastaró. este ano, talvez, mais de 5 bilhõea 
de dólares adquirindo petróleo, porque mesmo o petróleo que é 
nosso, dn PETROBRAS, está minguando, está diminuindo no terri
tório, embora aumentando um pouco na plataforma continental, 
dentro do mar. Enquanto o consumo da gasolina no Pais aumentou 
5% nestes primeiros meses de 1979 comparados com os meses 
correlatas de 1978, sua produção cal mês após mês. POrtanto 
Sr. Pres1dente, não há um pensamentc objettvo e determinado n& 
economia do petróleo. Houvesse esse pensamento, teriam.os a dimi
nuição das taxas do pedágio nn ponte RIO - N!teról, onde, se
gundo dizem n.s estatlsttcas, cerca de 20.000 carros por dia evitam 
a ponte para não pagar o pedágio. Esses 20.000 carros, notada
mente caminhões, gastam, num percurso de 40 quUómetros, uma 
base de cinco qullõmetras por litro conforme a carga e o tipo de 
caminhão o que gera um consumo grande, desnecessário. 

Sr. Presidente, .somente ai, em 6 meses evitariam pelo menos, 
a vinda de um petroleiro a menos ao Brasil; somente ai com o 
estrangulamento da ponte. Vamos dizer, num ano, 20.000 veiculas 
por dia percorrendo 40 qullómetros, com esta cota de consumo, 
poderiam evitar pelo menos, dois petroleiros ao Brasu, mas ntn .. 
guém pensa nlsso. 

Sr. Presidente, vou mais longe, e é o apelo que !aço, neste !lm 
de sessão, é o apelo que faço ao Senado, ao qual me 1ntegro, Houve 
um dia, na história da revolução francesa, dê matar grandiosidade 
e eloqüênc!a do que o 14 de julho, quando padeiro, a lavadeira, a 
costureira, a mulher do povo, de tamanco, o homem da sarjeta. 
e da rua, de camisa rasgada - porque os Instantes grandes da 
humanidade não se escrevem com vestido de seda nem com o 
sapato bicudo de baile, escreve-se com o homem de tamanco, .o 
homem descalço, o homem roto e esfarrapado, e a mulher de alper
catas - num momento maior do que o 14 de julho, que é a Tomada 
da Bastilha, naquele dia, os Estados Gerais, na Convenção, todos, 
clero, nobreza e povo, reunidos, nbo!!ram os prlv!!ég!os. Na histó
ria da Revolução Francesa, este cnpltulo, esta página eloqüente se 
escreveu com a renúncia de homens que representavam sec;ões e 
segmentos do povo francês. e que abollrnm seus privilégios para 
dar ao povo a manifestação de que estavam querendo, de fato, 
Instaurar e implantar uma revolução e satisfazer aos latgos e 
profundos anseios e esperanças da França. 

Sr. Presidente, sou de opinião que o Senado Federal deveria 
dar exemplo ao Brastl, um pequeno e inslgnltlcante exemplo, mas 
que teria a sua eloqüéncla. 

Nós, através da Mesa da Senado, temos direito, cada qual, a 
um carro, Um carro que todos nós sabemos, é o mais pesado, talvez 
o mais caro, o de mais dl!lcil manutenção e o de mnts pesado 
consumo dos carros brasileiros: o Dodge. 

Temos direito a esse carro, portanto, Sr. Presidente, o que 
mais gasta gasolina por quilómetro rodado. Escrevi, entãa no 
d!n 1.0 de fevereiro umn carta no Sr. Presidente do Senado ... 

O SR. Lulz Cavalcante <ARENA-ALI - Permite V. Ex.• um 
aparte? · 

O SR. DIRCEU CARDOSO (MDB-ESl - Pois não. 
O Sr. Lulz Cavalcante (ARENA-ALI - O eminente e douto 

colega lembrou o hiato dos privilégios dn nobreza francesa dos ai
bares dn Revolução. E eu me lembre! de um exemplo que me pa
rece, pelo menos, tii.o eloqUente quanto o lembrado por V. Ex.• era 
o que ocorria. no.s tempos dos Césares romanos no tempo do fa
migerado Ca!lguln, entre os dlns dezessels a vinte de dezembro, 
quando todos os prlvllég!os dos nobres cessavam por completo. E 
hnvln verdadelrn Inversão, durante aqueles quatro dias: os senho
res é que Iam servir aos escravos; era um homenagem aos tempos 
mitológicos dn Idade do Ouro e por Isso n resta se chamava "-' 
soturnn!hns, lembrando os tempos de Saturno. Com esta lembran
ça, meu caro colega, quero dar n. minha tota..l adesão a que nós 
também abramos mão, não dos prlv!!égios, porque estes não o te
mos, mas de o.lguma8 factlldades, colaborando, assim, no grave pro .. 
blcma. que é o combusttvel nacional. Meus po.rabéna a V. Ex ... 

O SR. DIRCEU CARDOSO ( MDB-.ES) - Agradeço o npnrte 
do nobre Senador Lutz Cavalcante, que aqui tem sido uma voz de 
bom senso, de grandeza moral, de espirita de justlc;a, sempre mo
b!Uzado em serviço das grandes cnusns brnsl!e!rns. 

E quero dizer mnls, Sr. Presidente, à época em que escrevi esta 
carta, em 1.0 de fevereiro, no Sr. Presidente da Casa, o nobre se .. 
nadar Lu!z V!ann, aventava-se, do outro Indo do Congresso. n hi
pótese dn propagando de um candidato à Presidência dn Cfimnro, 
de que um dos !tens que se propunha renllznr em bene!lc!o dos 
Deputados era dar a. cndn um deles um carro. Sr. Presidente, niio 
se! se é verdade, niío estou Indigitando ninguém, apenas me refe
rindo no rato que os jornais notlc!nram amplamente, cscnncnrado.
mcnte. 

Sr. Presidente, prcci:Hlmos ter mn.ts scnslb111dndc, somos os 
reprcsentnntes do povo, o povo aotrldo, estalado, o rpovo que, nos 
seus horizontes conturbndos, n cada dln vô sombras amcço.doro.a 
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correndo sobre si. Ora, se se anunc1n.vn. n. aquisição de um carro 
para cada. Deputado c se agora no Senado, no revés do carro mn.ls 
pesado ,mo.iB caro e de mn.is largo consumo, fizéssemos um corte 
apenas nesta vantagem, e ao revé.s do Dodge apelássemos po.rn o 
Opala, se niio é nosso desejo até apelar pa.ra o Volkswagcn, seria, 
Sr. Presidente, uma la.rga contrlbulçiio, porque nada educa ma!B 
do que o exemplo - dariamos ao povo brasllelro o exemplo de que 
estávamos pensando que a gasollna pode alagar n nossa ma!B cnra 
e legitima. esperança. 

Sr. Presidente, nosso apelo está na ca.rtn que vou ler: 
Brnsilla, 1.0 de fevereiro de 1979. 
Senador Lulz Viana., e 
D.D. Presidente do Senado Federal 
Nesta 
Mal chegado a Brasi11a pnra a. formalidade reg1mental da 
eleição de sua Mesa Diretora, achei de meu dever roma.r a 
liberdade de submeter à sua alta consideração, o.lgu· '11LS 
Idéias que julgo oportunas e procedentes e que pa.s'c a 
expor: 
Como a cn.mpa.nha da eleição da. Mesa. do. outra Casa do 
COngresso, ao que noticiam os jornDJ.s, se fez à base do. pro
messa de um carro para co.da. um de seus ilustres membros, 
achei de bom alvitre, concessa venha. de V. Ex.n-, sugerir
lhe uma medida que, se tomada, chamaria. 11. atenção do 
Pa.ls sobre sua futura. administração. 
A providência, no meu entender, é oportuna, pntrlótica e 
até pedagógica. 
Nada ensina ma!B do que o exemplo. 
O Brnsll tem que pensar, pelos seus órgãos dirigentes, na. 
economia. do petróleo. Cadn lltro de gasollna, economizado 
agora., reverterá em beneficio dns gerações que hão de vir 
depoill de nós. 
Se o BRASIL OFICIAL de hoje pensar na. economia do 
consumo de gasollna, está evitando a vinda de vários pe
troleiros a mais por ano ao Bro.stl, somente com o consu
mo de Brasilia.. 
Ao revés de dim1imir, o consumo vem aumentando ano
após-ano, pela Incúria. de nossos governantes. 
Ninguém quer acnrretar uma crise de trabalho pnrn 
300.000 trabalhadores da. Indústria de automóveis de S. 
Paulo, esquecidos de que essa desídio. desencadencta uma 
crise para 120 milhões de brasileiros. 
Ao que estou informado, a frota dos carros "Dodge", ve
lhos, que serviram aos srs. Senadores, nesta legislatura que 
hoje linda, está sendo trocada por carros da mesma mnr
ca e que já começaram a aparecer nas PUas de nossa· Ca
pital. 
Sugiro Que, ao revés do carro ''Dodge", pesado, grande con
sumidor de gasollna por qullõmetro rodado, se troque por 
um carrO uopala",· leve, pequeno .consumidor de gasollna, 
e de menor custo de manutenção. 
ii/lesmo que 11. frota já tenha sido adquirida, a troca alndn 
se Impõe pela economia que Irá proporcionar ao Senado e 
pelo exemplo que trá constituir em lace da outra Casa da 
COngresso. 

Tenho ainda outra considerações a lazer a. respeito de 
carros e depois da. resposta de v. Ex.a, roltarel ao nssunto, 
certo de que o que estamos propondo é uma. solução patrló
tlcn e que repercutirá bem nos altos circulas o!lcla!B de 
BrasiiiiL. 

Atenclosnmente. -Dirceu Cardoso. 
.IISSim, sr. Presidente, é o que ncabel de dizer: poderlamos ta

;Jer esta economia. sem que quebrássemos nos.so sta!WI. Niio somos 
Senadores, porque usamos o 11Dodge": a questão não é o cont1nen .. 

. te, é o conteúdo. Somos Senadores porque representamos o povo. 
O Sr. Jarbas Paaoarlnbo (ARENA-.PA) -Permite V. Ex.• um 

apnrte? · 
O SR. DIRCEU CARDOSO (MDB-ES) - PoiB ·não. 
O Sr. Jarbu Possa.rlnbo !ARENA-PA) -como todas as teses 

que V. Ex.• traz a. este plenário esta é, também, das ma!B sérias, 
das ma!B Importantes. Eu me dou conta apenas refletindo, ou me
ditando sobre o que V. Ex.• está dizendo, que aquilo que poderln 
corresponder a um pequeno sacri!iclo de todos nós chegasse 11. slg
nlrtcnr 10% de economia; IBto slgnl!lcarla para nós qualquer coiBn 
de repercussão bastante elevada, bastante sensivel na nossa balan
ça de pagamentos. Ainda M dias v! que havia mna tentativa. 
npenas nos grandes palses lndustrlallzados de chegar a um corte 
de 5% do consumo de petróleo, c estes 5% slgniflco.rlrun uma. eco .. 
nomla de um milhão de barris por dia. Ora, o Brasil c o segundo 
mnlor importndor de petróleo do mundo. Primeiro, süo os Estados 

Unidos e o segundo, o Brasil. E a PETROBRAS, IBoladamente, n 
malar companhia Importadora de petróleo do mundo, porque ela. 
ultrapnssa. os próprias companhias amerlcnnM que, somn.d.M, dõ.o 
mo.1s do que elo., mns isoladamente dão menos, Isso me fo..z pensar 
que o apelo de V. Ex.•, além de ter Inteiro cabimento, porque se 
toda a Nação brasUeira compreendesse que era. necessó.rio. uma. 
economia e Ievo.ssc essa economia a repartir o..s ditlculdo.dcs c rui 
vicissitudes, o que mostraria uma sociedade solidária, nós todos 
ao mesmo tempo, como V. Ex. a dlsse, 120 milhões de pessoas, se
riamos os bene!lc!ários. Agora., veja. bem que enseja. 11. tese de 
V. Ex.• a. minha. lembrança da extrema d!llcuidade que tem o Oe
vemo de equtllbrar uma balança. comercial em clrcunstánctas ta!B, 
quando temos aquilo que o Professor Eugénio Oudln chama de pa
gamento de confisco anual aos árabes, ele diz aos árabes, mas teria. 
de dizer à OPEP em geral - da ordem de 13,5 bllhões de dólares 
por ano; é o que nos cabe pngo.r para comprar o. mesma. quantida
de de petróleo que comprávamos no ano de 1973. Pela mesmn 
qulllltldade, estamos pagando mll.ls 3 bilhões de dólares, c por um 
pouco mll.ls, ma.IB 3,5 bilhões. Entiio, saltamos de 800 milhões de 
dólares para 4 bilhões de dólares, as nossns de.spcso.s, apen(].') com 
importnçiio de petróleo. Isto todos os anos. Agora mesmo j:i se 
!ala que o Irii está vendendo o bnrril de petróleo a 18 dólares. 

O SR. DIRCEU CARDOSO !MDB-ESI - Dezcnovc Jólares, 
compraro.m os Estados Unidos ontem. 

O Sr. Jarbas Passarinho (ARENA-ii'Al - Então, Imagine 
V. Ex.o. quando atitudes unilntcrn.is, que não podem sofrer pressão 
de policia univer.s::U, podem levar esse preço do barril a elevações 
tão brutnis que a menor economHt,que fizéssemos seria., renlmente, 
cm beneficio do Pai.s! De modo que quero apenll..'l n.rticular o apelo 
de V. Ex.a. e a compreensão que a Oposição deve ter quando anali
sa o desempenho do Governo, porque a. tese de V. Ex.n. é um âes
dobramento da outra, que é malar; a. tese de V. Ex.• é um sacrl!iclo 
que se impõe exa.ta.mente para que, como V. Ex.n. dlsse, não nos 
afoguemos - guardei a frase, como sempre, brilhnnte, de v. Ex.u 
- para que não nos afoguemos na gasolina. Um Pais que está em 
lutn. para desenvolver-se e é obrigado a pagar, a cada. ano, quatro 
bilhões dos seus dólares leito pelas exportações, só pnra o petróleo, 
reo.Imentc é um peso que deveria merecer de todos os brnslleiros 
uma atitude semelhante à que v. Ex.• está tomando. 

O SR. DIRCEU CARDOSO !MDB-ESJ - Agradeço o apnrte 
do nobre Lider da. Ma.lorta na Casa. que, apoiando a nossa Idéia, 
a robustece e lhe dá fomentos de poss!b!lldade de vir a ser estu
dada e encarado. a. sério. 

Quero, mais uma vez, ao agredecer o apn.rte do nobre Sena
der Jo.rbas Passarinho, Lidcr da Maioria, dizer o que penso a res
peito: é como brasileiro sofrido que vê no Interior, nas minhas via
gens, no meu trânsito pelas estradas, a necesslda.dc que o Brasil 
tem de tomar medidas, com a maior rapidez possível, numa hora 
em que se pensa em raclona.l1zo.ção, ou cm racionamento; mM 
todos têm medo de tomar medida drástica e violenta que se re!lc
tlrá sobre a Indústria automobllistica, onde 300 mil brasileiro.• 
podem ser sacri!lcados - que 50 mil possnrn diminuir a posstbl
lldade de emprego, mas salvar a. situação de 120 milhões de bra
sileiros ninguém pensa, ninguém cogita, ninguém tem atenção por
que 300 m1l brasileiros estão locallzados no centro de gravidade, 
no epicentro do fenômeno sóclo-econõmico e !lnance!ro, Isto é, no 
território de São Paulo. 

O Sr, Pedro Simon (MDB-RS) - Permite V. Ex.• um aparte? 
O SR. DIRCEU CARDOSO (MDB-ES) - Com multo prazer., 
O Sr. Pedro Simon (MDB - RSJ - Acho o discurso de V. Ex.a 

da ma.lor lmportánc!a. Acho da. matar tmportáncln a proposta que 
V. Ex.• faz ao Senado, para que dê exemplo. Mas, acho que V. Ex.• 
IPOderla sugerir ao IJder do Ooverno que o Goremo, pelo Poder 
Executivo, também desse o exemplo. Lembro-me de que, no Qo.o 
vemo americano, logo que surgiu a crise do petróleo, houve épocn 
em que o Presidente da República viajou pelo avião dn enrrelrn 
para. lazer economia de gasolina. Temoo no Brasil, hoje, cada Ml
niBtro e multas sociedades de economia mista terem avião par\1-
culnr que viajam seguidamente, parmanentemente, constantemen
te pelo Brasil a!oriL. Acho que se se Introduzisse, através o exemplo, 
que os Ministros também, nessa época., raclonQJlzasscm a gaso~Jnn. 
viajando pe!OB aviões da carreira, seria. um exemplo que a Naçiio 
receberia multo bem. 

O SR. DIRCEU CAIWOSO (MDB - ES) - âgradeço o aparte 
do nobre Senn.dor Pedro Simon, que velo como uma nova lu.fndn do 
minuano agitar aqui, as nossas idéias agitar o nosso J)lenó.rto, ll: 
com multa snttsfnçüo que recebo o aPoio de S. Ex.• no constdc
rnr-se, lambem, partidário desta nossa. Iniciativa.. 

Sr. Presidente, vou mnis ndlnnte: se o Scnndo quisesse, p0dcr1n 
tomar uma atitude de mnlor colaborn.çüo, de malar economia: 
Bomos o Unlco Parlruncnto do mundo cujos tntegrnntcs rcsldcm cm 
8 ou lO bloco somente, nüo hiÍ Deputado ou Scno.dor cm blocos 
cspnrtiOS, podcrln, se dc.'wjns..'lcm os rcsponsó.vels pelos desUnas 
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desta Cnsn. Poderia n Casa ter todo o dcslocn.mcnto dos Senn.dores 
para o Senado, ao lnvés de cm carros lndlvldun.ls, pequenos carros 
coletlvos tnrln.m os serviços dos Senadores com ligações com os 
MJnl.stérJos ou com as suW! rcspectivn.s resldênclns, no revés do 
consumo de 116 carros, que sao todos os Senadores c mo.fs Dlrctores 
de Serviço da Casa, 10, 20, 30, tosse leito Isto, durante dctennl
nadn.s horas de serviço da CWin, através de 15 QU 20 carros cole· 
tlvos, mas apenas ut11lzados por Senadores, Ninguém quebraria o 
sta.tus, mns daríamos o exemplo de que se estava pensando na 
cconomln de gnsollnn. para o Pais. 

M~s quero convocar o Uustrc Lidcr da Maioria para uma ob
r.crvnçao que fiz no Inicio c volto n !a.zer- V. Ex."' estava ausente: 
~on·mc deslocar nmnnhii à noite para o meu Estado, de õnlbm;, 
a mela noite do Rio de Janeiro, nmnnhccerel no meu Mun!cípto, 
no Estado do Espirita Santo, c encontrarei, Sr. Lider, umn cnrn
vnnn Imensa de caminhões que se deslocam do norte do Pais em 
demanda do sul do Rio de Janeiro, de São Faulo e de Sul do Paí~ 
c que, em Manllha, no entroncamento rodoviário importantíssimo 
no.; arredores de Nlterói, a 20 Km, os caminhões se desviam, evi
tam n ponte Rlo-Nlterói construída para esse trifeg:o e percorrem 
mais 40 Km de estrado. para. não pagar o pedó.glo que o Governo 
exige naquela ponte. Isso é um contra-senso c um absurdo. Ess..1. 
ponte, que está. com um terço ou quase n metade paga, uma. ponte 
que no dia 5, completou 5 anos de inauguração, com uma renda 
de I bilhão c 200 mllhõcs de cruzeiros, em que se registrou a pas
sagem de 11 milhões c 580 mil automóveis e apenas 1 milhão, 798 
mil e 845 caminhões, porque esses caminhões não podem pagar 
o pedágio alto que a dlreçiio da ponte criou para esse tipo de trans
porte. 

Sr. Presidente, este é o apelo que taça. Hó. outras Idéias que 
desenvolveremos, mas certos de que a economia de gasolina deve 
ser um pensamento tlxo da admlnlstraçiio desta Casa c de toda 
a alta ndmlnistrn.ção brasileira. Precisamos, temos necessidade, 
urge que se faça economia de gasolina, porque cada litro de gaso
lina consumido a menos é, talvez, no conjunto geral, um petroleiro 
em cada segmento da sociedade brasLleirn que deixa de vir no 
BrasU trazendo petróleo. 

Sr. Presidente, n. nossa Casa parece que é o Parlamento de um 
Pais que nada em lacllldnde e em dinheiro. Inauguramos, há 
poucos dias, o terceiro plenário do Congresso. Vou repetir para. 
que ouçn.m e entendam bem: no mundo, desde a Terra do Fogo até 
o Japão, e desde a Coréia até os confins do Alasca, só hã um 
congresso que tem três plenários: é o nos.so, é o do Brasil, onde 
a metade da força de trabalho não tem direito ainda quase ao 
snlãrJo mínimo. Temos três plenó.rios. Podemos nos dar a esse luxo: 
reúne-se a Câmnrn lá, o Senado nqui e nos dias de Congresso 
podemos nos reunir num terceiro. 

Eram essas, Sr. Presidente, as minhas idéias nrste fim de 
tarde; as Idéias de um Senador que pensa nessas coisas mlnimas, 
mas !lco. uma Idéia, um pensamento, uma sugestão. V. Ex. o. podera 
levá.-la à consideração da Mesa. t o mínimo, o minirnorum, Sr. 
Presidente; é uma Idéia pequenininha, é uma ln•lgnl!!cante Idéia, 
Sr. Presidente, mas que todo homem desavisado, não percebe, às 
vezes, nn grandeza das ninharias. 

Eram essas as considerações que eu queria !nzer, Sr. Presi
dente. !Multo bem! Palmns.l 

DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR. MURILO BA· 
DARO NA SESSAO DE 12·5·79 E QUE, ENTREGUE A 
REVISAO DO ORADOR, SERIA PUBLICADO POSTE· 
RIORMENTE. 

O SR. ntURILO BADAR(I !ARENA - MG. Pronuncia o se
guinte discurso.) - Sr. Presidente, Srs. senadores: 

O Senado viveu momentos de uma tarde verdadeiramente 
ateniense. A presença do nobre Senador Paulo Brossard na tri
buna, por sl só, adquire tal relevo, tal magnlticêncla que rcpre
s~ntn momento estelar para o Senado da República ... 

O Sr, Paulo Brossnnl <MDB - R.Sl - 1!: ~entllczn de V. Ex.n. 
e cu ngrndeço. 

O SR. MURILO BADARó I ARENA - MGI - ... a que ele 
t!mprcsta o togo c o brilho de sun notó.vel pa.ln.vrn. c de sun. inco
mensurável cultura, cm discurso clnssltlcndo como o primeiro, 
dt!VCndo~sc supor que umn série deles virú cm seguida, pnrn gó.udio 
nosso c parn honrn dn C:tsn. 

S. Ex.n abre com umn citnçüo de Ruy, flUe ele ú nwstrc lnsu
pl'ravel, J11lS~!t por Sttmrt Mlll e encerra com o Ct;lebrc e lmort.a.l 
Dnnt.r, impo~xlbllltando o modc."to St!nnclor ln<l!rl'to, aJtuin Qllt' 
"IJ!ónkn", tlc uma re~po,,.t.a it nltura Pnl qtw :>(• posir!onmt o nobre 
Udl'r ~a:tcho. F.ntüo, niL pre1:."1l t!lll que~ OI'Kanl~~l'l t.•.•:tas pn\avrrk; 
'!lll', rt·t·tnl!tt'lltt~. ~;r~rao ch~:;aUtvlnd:t:; 

O Sr. Paulo Bro.sard CMDB -RS) - Niio apoiado! 

O SR. MURILO BADAM I ARENA - MOI - ... procure! DJ. 
guém que pudesse cmbasar as minhas primeiras paln.vrns c fui-me 
lembrar de um mineiro Ouimn.rães Rosa, que descrevendo o sábio 
enboclo, disse estas palavras extraordinárias, colocadas na boca 
do jcea, do Grande Sertão - Veredas: 

"Só sei que na.dn não sei, mas descontio de mu1ta coisa.." 

Esse desconfiar, que passou n ser ontologicamente ligado à 
personalidade do mineiro, é que me tez vislumbrar que a antecl
paçüo do apocallpse do Partido da Oposição é multo mo.ls um 
problema ~aúcho do que um problema nacional. ::1!: por" isso que 
l ulgo da forma mais generosa, do. maneira mais compreensiva o 
candente texto do pronunciamento do nobre Senador Paulo Bros
sard, até parque S. Ex. o. toma como temática a extinção dos Par
tidos, não colocada. por nenhuma autoridade responsável do Go
verno, dos seus prosélitos ou de seu.s seguidores, Apenas, o Go
\'erno, através do Ministro da Justiça, fn.la em estudos c debates 
para reorgn.nizn.ção e reformulação partidárln. do Pais. O pro
blema dn. extinção é de !a.to uma preocupa.çáo excluslvo.mente do 
Senador Pa.u1o Brossn.rd. 

E deixando de lado, Sr. Presidente, as demasias que, multo.s 
vezes o togo e o calor do verbo gaúcho leva o orador n. cometer, 
quando injustamente chama o Presidente Castello Branco de per
juro, o Presidente cuja t!gurn ... 

O Sr. Paulo Brossard <MDB - RS> - Jurou e perjurou. 

O SR. MURILO BADAM !ARENA - MO) - ... já se Incor
porou à História do Pais para ser por ela julgado e pelos pósteros 
também,. .. 

O Sr. Paulo Brossard !MDB - RSI - Allá.s não lo! só ele, 
outros Presidentes também. 

O SR. MURILO BADARó I ARENA- MOI - . , . quando cha
ma o Presidente Ernesto Gelsel de Che!e de Governo traves tido em 
cabo elcltorD.I, ... 

O Sr. Paulo Brossard !MDB - RS) - E lo!. 

O SR. MURILO BADAM UIRENA - MO) - . . . na açiio tão 
tipica e tão normal nos regimes presidencialistas, quando o Che!e 
do Governo é, via de regra, o che!e do partido majoritário e exer
citou ação que nem os seus mais 1m.penltetes adversários lhe ne
gam, de trabalhar pelo seu Pnrtldo e para. a vitória das Idéias que 
defende. Isso não tem nenhuma importünclo. e represento. n.penn.s 
o excessivo calor do discurso do Senador P:~.ulo Brossnrd ... 

O Sr. I•a.ulo Bros...a.rd fMDB - RSJ - Permite-me V. Ex.o. um 
aparte? 

O SR. ~IDRILO BADAR(I (ARENA - MG I - Com multo pra
zer. 

O Sr. Paulo Br...,.rd IMDB- RSJ - Pre.!lldente atgum, antes 
do GenerD.I Gelsel, usou do. Presidência da República como cabo 
eleitoral, nenhum Presidente, nem mesmo aqueles que não !oram 
modelares no excrciclo da Presidência. 

O SR. MURILO BADAM !ARENA - MG) - Sr. Presidente, 
lamento não poder neste momento socorrer a memória. do Senador 
Paulo Brossa.rd, ele que teve, no seu Estado, umn. notá.vel figura 
de homem público, que governou n. província gnúchn, por um quo.r~ 
tel de século, exercitando de fornm nbsolutamente niUda aquelas 
tarefas que sõ.o inerentes a todo slstemtL de Governo verticalizado. 

Mas não é esse, Sr. Presidente, o problema fulcral dn. questão, 
Niio tenho reparos a opor no cs!orço histórico leito pelo Senador 
Pn.ulo Brossard com relação no Partl.dos do Brnsll. Tem toda 
razão S. Ex.a Durante longos anos, este Pnfs pndece do ntlvlsmo 
histórico de Partidos sazonais, de agremiações construldas, criadas 
ao sabor das acontecimentos e dn:J clrcunstt\.nclas. S. Ex.a. certa~ 
mente não desconhece a. ramoso. nssertlva que tez época. no ple~ 
nó.rlo do Congresso no tempo do Império: "Nada. parece mais com 
um saquarcmn do que um luzln", E na ironia dn expressão estava 
contlr,urada uma realidade palplivcl, ldcntillc:\vel na vida do Pa!s: 
PnrUdos que mudavam de posição, no sabor das suas próprias 
conventêncin.s. 

O quadro ni\o modl!lcou multo após ID30. J!\ cm !BD! n Cons· 
tltulnte Republicana niio lo! capaz de erradicar o mnl. Surgiram 
os Partidos estndunls de que o velho PRM tez glórln neste Pnis. 

O Sr. l1ilulo Rross.n.rd (MDB - RSl - Permite-me V. Ex.n um 
llpartc? (Assentimento do orndor.) Nobre Scnnctor, nflo quero 1nR 
tcrromper o seu discurso, CJUC C primoroso ... 

O SI\, MUllll.O BADA!tó <AUJ'N'\- ~lGI --Multo obrlr,adol 
n Sr. 1•:1ulo nros~ard !!\.llJB --· RSI -- .. nms, jú Qlll' V. Ex.n 

talou nu. ConsL!tulntc dt• ll\!11, .wrLl com't'Hit:'nt~· lt•mbrar que dn 

I 
I 
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foi eleita sob o império do Rcgulnmento Alvim, a mal:l notável 
má.qulna de !rn.ude eleitoral já. concebldu no Drastl. 

O SR. MURILO 8ADAitú CARENA - MG) - Nobre Senador, 
V. Ex."' f-az uma Incursão de natureza histórica c juridlcn, n que 
não me permite sequer comentar, por falta não somente de dados 
que me posslbllltem contestá-ln, sobretudo porque é multo !áell 
apontar pequenos defeitos nu construção dos homens. Mus V. Ex.n. 
não negará que a Constituinte de 1891 tez uma Carta Magna que 
implantou a República no Brasil, c o. fez pela mão e talento dos 
rnnls eminentes brasllelros daqueln épocn que delxnrnm um r!LStro 
luminoso na elnbornçiio de lnstltulçóe:r politicas do Pais. Aqui ou 
acolá, V. Ex.o. poderá Identificar um ou outro equivoco que con
dene uma determinada clrcunstõ.ncln, mas, no conjunto delas, a 
Constituinte de 1801 é um pnsso !undnmcntnl na vldn da Nação. 

O Sr. t•auJo Brossard CMDB - RS) - Permite-me V. Ex.n um 
npnrte? 

O SR. MURILO 8ADARó CARENA - MGl - Com multo 
prazer. 

O sr: Paulo Brossa.rd (MDB - RSI - Nobre Senador, não 
está cm discussão o mérito da Carta de 1801. Niío está cm dis
cussão, senão terinmos multa coisa para discutir. Mas, realmente, 
não é objcto da discussão. 

O SR. MURILO BAD!I.Ró I ARENA- MGI -Não tenho, Sr. 
Presidente, reparos a fazer, por exemplo, à afirmação do Senador 
Paulo Brossard, de que os erros da organização pnrtldó.rin, antes 
de 1930, aeabnram nos jognndo no criticável regime posterior, E, 
dentro do mecanismo pendular que marca a vida tnstttuclonal bra
sUelrn, saimos do regime forte do Estado Novo e fomos '3. outro 
extremo dn pulverização partidária, dn ntomlzação Insuportável cm 
matéria de partidos. E é escusado dizer que, ontem, como hoje, o 
mesmo vazio ln.sUtuclonnl aconteceu no Pais, cm decorrência da 
própria !rngi11dnde dos seus partidos, que, é verdade, exercitaram, 
em determinado tempo da. História., papel preponderante na cons· 
trução de tnstltulções, de que não devemos deixar ·de nos orgu
lhar sempre. E uma delas é a Constituição de 1946. Mas, n evolu
ção brnstlelra, a sua modernização intensa, a p-o.rtlr da década de 
1950, !ol tornando ns orgnnlznçõcs partidárias verdadeiros arrcmc
C.os. Eram partidos que nnsclam da noite para o dia. E reconheço, 
por dever de justiça, que, nesse oce:mo de mediocridades partidá~ 
rins, existia alr;o digno do respeito c .da ndmiraçiio, que era o velho 
Partido Libertador, em que mllltnvn Raul Pllln c o Senador Paulo 
Brossnrd. 

Não quero entrar no mérito da decisão de 1965, que extinguiu 
os n.ntlgos paritdos. Considero-a um dos momentos mais Infelizes 
do Presidente Cnstello Branco. Tangido pelas clrcunstânclns do 
momento, por uma conjuntura extremamente difícll, por um volu
me de pressões 1rresistivels ... 

O Sr. Paulo 8rossard '(MDB - RS! - Mais um ponto de con
cordância com V, Ex.n 

. O SR. MURILO 8ADARú CARENA - MGl - .. , que o colo
caram, talvez, diante do paradoxo, multas vezes atlltlvo para os 
grnndes Che!es de Estado, do mnnter suns convicções pessoais cm 
troca dnqutlo que pode, num determinado momento, parecer não 
slgnlflcar o grande interesse nacional, mas que lhes compete res
guardar, no revés de tudo,- contra tudo e contra, até, o julgamen
to dn Hlstórln. Quero, generosamente, nbsolvê-lo do ato, alndn que 
o considere eivado de grandes erros e de grandes !nlhM. 

Mns, Sr. Presidente, as duns ngrcmlo.çóes criadas pelo Ato 
Complementar n.O 4 exercitaram a sua ação, cumpriram, fielmente, 
aqu1Io que estava estabelecido na lei, mas nii.o desconhece a Casa. 
e nfi.o desconhece o Senador Brossnrd, que o. presença de cntldndes 
outras não clâsslcas e não convencionais, sob o prisma da ciência 
politica, têm aparecido na sociedade brastlclra com umo. força de 
tnl vulto que cstúo substituindo "'' pnrtldos, ... 

o Sr. Paulo Rrossard (1\IDB - RSl - O nobre Scnndor per
mite? Não é só na socledndc brnsllclrn. 

O SR. MURILO 8ADARó (ARENA- MGl - , , , o vnzto dei
xado por eles está. sendo ocupo.do por outras entidades, por outrns 
tnstltulçóes, não convencionalmente afeitas no mecanismo de in
tcrmedinçii.o cn tre a sociedade e o Governo. 

Ouço V. Ex."', nobre Senador Paulo Brossnrd. 
O Sr. Paulo Brossard (MDB - RS) - Pnra dizer que não é 

npcn(U! na sociedade brnsllclra c que é um fenômeno, não de hoje, 
nem de ontem, é umn rcalldnde que já conta nlguns dccénl08. 

O SR. n!URILO BADARó (ARENA- MGl -Só que no Brasil 
essa rcnlldndc é pnlpltnntc, está b. vlstn de todos. Tal como ncon
tcccu com a universidade brnsllelrn, que num determinado Instan
te fechou-se dentro dos muros medievais e, de umn hora pnrn ou
tra, deixou de exercitar u :mn mlssiío clássica que é n formação 
de lideres, de clltcH dlrl~cntes pura o Puis, cm seu Ju~nr sur,::-tram 
outras entidade:;: Institutos de formnçüo de Jldcrnnçn, 1nst.ttutas d1: 
pl•squlsa, de:~tlnndor. uo exame da problcmátlcll brasileira. Faltou-

lhe ns chn.modas •'cátedras de Governo", de onde, cm outros J>Ui
scs, emergiram grandes estadistas. 

O Sr. Pedro Simon (MDB- RSI - Ê a crítica no 477, nobre 
Senador. 

O SR. MUitiLO 8ADARó !ARENA- MGI -E esse vnzlo tal 
preenchido por entidades outras que não essas destinadas, efctlvn~ 
mente, a tal fim, 

Pois bem, Sr. Presidente, toda representação politica reclama 
uma. reformulação pnrtldó.rln. (Multo bem!) Todos os represen~ 
tnntcs, quer da ARENA quer do MDB, estes mais timidamente ou 
mais constrangldamcnte, anseiam por mudnnças que façam esta 
realidade acoplnr~sc nos novos tempos em que vive o Pais. 

Ninguém falou cm extinção de nenhuma agremiação. O que 
todas postulam é a ju.staposlçi1o das agremiações pnrtld:irlas a esta 
pnlpltnnte, viva c !nqtúetn renlldadc brnsllclra, 

O Sr. Jlumberto Lucena. tMDB - PB> - V. Ex.0 me permite 
um aparte, nobre Senador? · 

O SR. MUitiLO 8ADARó I ARENA - MGI -Pois não, Sena
dor Humberto Lucena. 

O Sr. llumberto Lucena IMDB- PB).- Parece-me que o único 
ponto discordante entre V. Ex,l\ c o Líder da Minoria, em seu 
discurso, ... 

O SR. MURILO 8ADAitó (ARENA- MGI -Atara ns dema
sias. 

O Sr. llumberto Lucena (MDB- PB) - ... é justamente este, 
relacionado com n extinção dos Partidos. V. Ex.l\ -afirmo. que o 
GOverno niio cogita desse assunto. Po.ra nós é uma noticia alvlssn
rclra, que vem, entretanto, contrariar declarações formais do Sr. 
Ministro da Justiça, do próprio Presidente dn ARENA, Senador 
José Samcy c do Sr. Deputado Prlsco Vlnnn, Secretário-Geral da 
ARENA, no sentido de que a extinção dos Partidos era uma das 
altcrnntlvus cm estudo, para solução da problema da reformula~ 
ção pnrtldúrla. 

O SR. MURILO 8ADARó CARENA- MGl -O Ministro da 
,Justiça, ainda ontem, pela tclevisiio, repetiu de forma elaqüente, 
que o que se estuda, o que se debate é uma reformulação da organi
zação partidária brasileira. Se o Senador Paulo Brossnrd Interpreta 
essas palavras como sendo extinção do MDB é umo. opinião dele. 

O Sr. Pedro Simon (MDB- RS) -Permite V. Ex.• um aparte? 
O SR. niURILO 8ADARó (ARENA- MG) -Ouço V. Ex.• 
O Sr. Pedro Simon (MDB - RS) - Mas, c a pesquisa que o 

Presidente da ARENA a!lrmn que está !azondo no sentido de que 
os -nrcnlstns se manifestem a favor ou contra a permanência da 
ARENA? Todos os dias os jornais estão noticiando que o Senador 
Jurbns Passarinho, n nlvcl de Scnndo, que o Lider dn ARENA, n 
nível de Câmara dos Deputados, e o Presidente do. ARENA estão 
fazendo uma pesquisa para saber se os nrenlstns desejam ou não a 
extinção dos partidos. Isso está todos os dlns nos jornnls, Sr. Se
nador. 

O Sr. Paulo 8rossard IMDB - RS) - Permite V, Ex.• um 
aparte? 

O SR. MURILO BADARó (ARENA- MGl - Senndor Pnulo 
Brossard, tenho a impressão que posso responder em seguida os 
dois apartes. 

Ouço V. Ex.• 
O Sr. Paulo Bro>'llard rMDB - RSl - Folgo cm ouvir n pnla

IVra de V. Ex.8 , no sentido de que o Governo nem sequer cogita 
de extinguir partidos, estando apenas empenhado em reformular 
a organização partldárln. 

O SR. l\IURILO 8ADARó !ARENA - MGl Não ouviu 
V. Ex.n. de nenhuma autoridade do Governo, e cm especi-al do Sr. 
Ministro da Justtçn, Pctrõnlo Portclln, nlgurna pnlnvrn que slg
nltlcasse a decisão do Governo ... 

O Sr. Paulo 8nM~Sard (MDB- RS) - Ahl Bom.,, Clnro, clnro. 
O SR. MURILO 8ADARó CARENA- MG)- , . , de extinguir o 

pnrtldo dn Oposição. 
Sr. !•nulo Brob.."W.rd (MOB - RS) - Se me permite V. Ex.1 

vou formular, agora, o aparte, para que V. Ex,1\ possa respondê
lo com todos os elementos. 

O SR. ~IUitiLO 8ADARó !ARENA - MGl Com multo pra
zer. 

O Sr. Paulo Rmssarcl ( MDB - RS) - Gostnrln de •sair dn.qul 
com n trnnqüllldade de que V. Ex.u., falnndo em nome do Go
verno, dissesse que e.'ltn hipótese estt\ afastada c de que terá 
rcs.ultndo de mnu entendimento. 

O Slt, MU!t!LO IIAilAitó 1AIRENA- MGI - Romet.o V, l~x.", 
em resposta, parn o seu nr~nnwnto de nntmcza jurídica, Inscrito 
aqui no :-;eu db;cur:-.o. 
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O Sr. l'oLUlu U_rossard ! MDB - RSJ - Mn.'l, se me permite, 
quero dizer que nno sonhe! r.nm estn. hipótese, c tendo sonhado 
com ela confundi com nl~uma coisa jó. nssentada. O que cu te
nho visto é que cstn hipótese, n. da extinção dos partidos, tem 
sido admitida expressa c formalmente pelo Ministro da Justiça, 
pelo Presidente da ARENA, Senador Jose Sarney c até pelo Vlce
prcslden\e da República. O Vlcc-Presldentc da República, o Ilus
tre Sr. Aurellnno Chaves, usou até de uma frase paro. sintetizar 
o seu pensamento, c S. Ex.'l, aliás, é multo preciso na formulação 
do seu pensamento. Diz ele: "A extinção dos Partidos é uma hi
pótese, mas não uma opção dc!lnida". 1!: uma hipótese; c uma 
hip,ótesc formulada expressamente pelo Vlce-Presldente da Re
pública não é uma hipótese qun.Iquer. 

O SR, ~IUIUW BADARO I ARENA - MO! - Senador Paulo 
Brossard, não preel..so ensinar a V. Ex,ll; v. Ex."" é um grande 
mestre, Inclusive no vernáculo. Qualquer sistema dlalético envol
ve perfeitamente um feixe de hipóteses a serem analisadas, e 
quando se fala em retormulação partidária, são várias as hipó
teses de trabalho para as quais Inclusive v. Ex.a está. sendo con
vocado n discutir, tanto que o fez hoJe, aqui, da tribuna do Se
nado. 

O problema politico sério é que V, Ex.•, na presunção de que 
a verdade apenas socorre V. Ex.a., cha.ma de ~<expedientes mes
quinhos", por exemplo, o estudo sobre o voto distrital, como se 
a implantação do mesmo, com a qual não concordo, pudesse ser 
algo como um fantasma ou um duende ... 

O Sr. Pedro Simon IMDB - R.Sl - E se não concorda, slg
nltlca que votará contra. 

O SR. MURILO BADARO I ARENA - MO! - , , , a Impressio
nar a vida de algumas seções regionais do MDB. Ai é que está a 
nossa diferença fundamental. 

~ uma pena que eu não tivesse aqui me preparado conve
nientemente para essa resposta, porque senão eu traria dezenas 
de recortes de jornais - e quando dou ênfase à frase recortes 
de jornais, é porque a Oposição, de algum tempo a esta data, tem 
se esmerado multo no seu uso - mostrando frases desse tipo: 
"O MDB condena a camisa de torça do blpartldarlsmo", 

O Sr. Paulo Brossard IMDB - R.Sl - Sii<> coisas inteiramente 
di! e rentes. 

O SR, MURIW BADARO I ARENA- MGJ -Não sii<> coisas 
inteiramente diferentes. O que existe, Senador Paulo Brossard, 
é uma adesão de última hora à tese do lntiexivel blpartldarls
mo ... 

O Sr. Paulo Brossard IMDB - R.S) - Não apoiado. 

O SR, ~IURIW BADAIU) !ARENA - MOI - .. , que V, Ex.• 
per11lha nesta tribuna para justificar e, para justificá-la ... 

O Sr. Paulo Brossard !MDB - RIS! - V, Ex.• se compromete 
intelectualmente ao formular essa dedução. 

O SR. MURIW BADAIU) !ARENA - MO! - Nii<>, está aqui 
no discurso de V. Ex.• Adere V. Ex.• à tese do blpartldarlsmo e 
outras ... 

O Sr, Paulo B~ IMDB - RS) - Não é exalo, 

O SR. MURILO BADARO I ARENA - MO! - , .. esquecen
do-:se ... 

O Sr. Paulo Brossard IMDB - R.SJ - Não é exato. Nilo é 
cxato. Permita-me qtle eu enuncie o meu pensamento. Não é exa
lo. Eu impugno, Isto sim, é a extinção dos partidos por via legal. 
Agora. se nos termos da lei surgirem 3,4, ou 5 partidos, que sur
jam, A Isto não me oponho. Mas.,, 

O SR. fJRESI.DENTE (Luiz Vlann. Fazendo soar ns campal~ 
nhas.l 

O SR. MURIW BADARO !ARENA - MO! - Estou termi
nando, Sr. Presidente; peço n compreensão de V. Ex.", que em 
poucos minutos terminarei, E até nisso !lcnrel em desvantagem 
com o nobre Líder, que usou abund~tcmente do tempo da Ordem 
do Dia. 

O Sr. o~\loysio Ch:LVt.'S IARENA - PAJ - Permite V. Ex." um 
aparte? 

O SR. MURILO IIADARO I ARENA- MOI - Ouço o nobre 
Senador Aloys10 Chaves. 

O Sr. Aloysio Chaves (ARENA - PA) - Nobre Senador Mu
rllo Bndnró, V. Ex.''. na nnó.llse que fnz do excelente discurso 
pronunciado pelo eminente Llder da Minoria, registra com ncer
to que se fez, cm tese c de mnnclrn aprlorlsttcn, Impugnação de 
certos Institutos, como se jó. houvesse uma declsúo poUtlcn, da 
Governo, a respeito dessa mntérln; ou, o que é pior, como se 
tosse vedado no Congresso, conseqiitmtcmentc no Senndo, prévio 
debntc e exame de Instituições polittcn.<J tão lmportn.ntcs, como, 
vcJn v. Ex.n, n do voto dlstrltnl, cujo mérito nüo defendo, nem 
entro cm nnúllse, ne:;tc momento. O nobre Lldcr do. Minoria, em 
:-;eu discurso, dcclnrn que n Mnlorln - se ni~-0 n Malorln, pelo 

menos o Governo - estó.-se utilizando da "fuga através do ex
pediente do voto distrital". Cama essa matéria velo à ba.iln no 
Senado, cu procurei, naturalmente, reunir alguns subsidias e ve
rifico, manuseando o trabalho,_ "Voto Distrital no Brasil", coor
denado por Themistocles Brnndao Cavalcante, que Jó. toram apre
sentados seis grandes projetas sobre o voto distrital: o projeto 
do eminente magistrado, que foi Edg:ard COsta; o projeto do emi
nente jurista e grande estadista., que foi Milton Campos; o pro
jeto do Ilustre professor de direito e de economia, que é Oscar 
Dias Correia; o projeto do eminente Senador Franco Montoro; 
o projeto do emlncntisslmo Senador Gustavo Cnpanema, c, agora, 
no momento, o projeto do eminente Senador José Sarney. 

O SR. MURILO BADARó !ARENA - MO! - l!: a Isto que o 
eminente Senador Paulo Brossa.rd, de maneira lntellz, no meu 
modo de ver, tachou de expediente mesquinho; o simples debate 
de um tema dessa lmportãncla mereceu de S. Ex.a esta objurga
tôria tremenda. 

O Sr. Aloysio Chaves !ARENA - PAI - Só para completar, 
porque sei que o tempo de V, Ex.• está se esgntando, Na Introdu
ção desse trabalho, por exemplo, se faz referência a uma pesquisa 
que foi feita em 260 obras diretamente relacionadas com o tema, 
tanto na excelente biblioteca da Câmara dos Deputados, como 
também na bllloteca do DASP, na Biblioteca Nacional, Thomas 
Jefferson e outras, Este tema é, pois, de trallllcendental Impor
tância para este Pais, como é tema de llvre trAlllli\o no Direito 
Constitucional comparado. 

O SR. MURILO BADAIU) !ARENA - MGl - Multo grato 
pelo substancioso aparte de V, Ex.• 

Mos, é Isto, senador Paulo Brossard. Na defesa do razoõ.vel 
do ponto de vista da .sua tese, que eo~U~idero multo mais uma 
tese gaúcha do que uma tese nacional, volto a insistir ... 

O Sr. Pedro Simon !MDB - R.Sl - Mas, por que uma tese 
gaúcha, senador Murllo Badaró? 

O SR. MURILO BADARO !ARENA - MO! - l!: porque eu 
gosto multa dos gaúchos. 

O Sr. Pedro Simon !MDB - IRS) - Ah, multo bem, multo 
obrigado. Colocou multo bem, agora, está multo bem colocado. 

O SR. IIIURILO BADARO !ARENA - MGl - E V. Ex.• en
tendeu multo bem o que eu quis dizer, Senador Pedro Simon. 

o Sr. Pedro Simon IMDB - R.Sl - Entendi a simpatia de 
v. Ex.• pelo Rio Grande do Sul; entendi bem. 

O SR. MURILO BADARO !ARENA - MO) - E também por
que eu disse que é uma colocação gaúcha, 

O Sr. Pedro Simon !MDB ...- R.S) - Isso, nilo entendi. 

O SR. MURILO BADAM !ARENA - MOI - E praza aos 
céus que as colocações gaúchn.s predominem no Pais, porque a 
provinclo. do Rio Grande tem uma presença tão marcante na 
vida nacional que tudo que vem dali normalmente é absorvido 
de forma multo agradli.vel pelo Pais inteiro. 

O Sr. Paulo B~ IMDB - lU3l - E, às vezes, com o 
apoio das Minas Gerais. 

O SR. MURILO BADARO IAiRENA - MGl -E graças a Deus, 
assim o seja, 

Ouço V. Ex.a como último aparteante, para que eu passa 
concluir as minhas considerações. 

'O Sr, Paulo Brossard IMDB - R.Sl - Eu queria registrar, 
apenas, que V. Ex.a. plnçou o voto distrital como um dos expe .. 
dtentes ... 

O SR. MURILO IIADAIU) !ARENA - MGl - E collllidero, 
também, Inadequada a obJurgatórla de V. Ex.• contra o projeto 
do Senador Mendes Cnnales, de adiamento das convenções par
tidárias. 

O Sr. Paulo Bro~ (Ml)B - RSl - Sim, eu compreendo. 

O SR. ~IURIW BADARO !ARENA- MOI -E, na semana 
passada. disse n V. Ex." que o seu Partido já concordou com 
uma delas. 

O Sr. Paulo Brossard (~B - RSl - Votn.mos contra., no
bre Senador. 

O Sll, MURILO BADAIU) !ARENA - MGl - E V, Ex.• não 
desconhece que o Senador que apresenta proJeto desta. natureza 
estó. no mn.ls legitimo exerciclo do seu mandato. o que v. Ex.• 
pode é discordar, mn~ não to.xá-lo de expediente mesquinho. 

O Sr, Paulo B"""""'d IMDB - RS) - Mas o Llder que podo 
urgêncln é porque o Pnrtldo quer. 

O SR, ~lURIW BADARO !ARENA - MO! - Niio tem im
portáncln quanto no mérito. O que V. Ex,nc nüo podem é tnchnr 
de mcRqulnho um expediente lcp,itlmamentc exercitado dentro dn 
mecim!cn pnrlnmentnr. 

I .. 
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O Sr. Paulo Brossn.rd <MDB - RS) - Prorrognções de mnn
dntos, também nnunclndos. Mas a que eu queria dizer, nobre 
Senador, era apenas isto: se V. Ex.& asseverar que n hipótese dn 
extinção dos Partidas está n!nstadn, rejubllo-mc com V. Ex.u. c 
me dou por bem paga. Mo.s, ainda., queria. lembrar um ta.to. Se 
há jornalista bem Jnlormado, neste Pais, é Carlos Oastello Branco. 

O SR. MURILO BADARó !ARENA - MO) - Concordo com 
V. Ex.• Já ll o texto aqui no seu discurso. 

O Sr. Paulo Brossard IMDB - RS) - Que lhe passe! às mãos 
em tempo próprio. 

O SR. ~IURILO BADARó I ARENA- MO)- De !orma multo 
1.1sanjeira, para mim. 

O Sr. Paulo Brossard IMDB - RS l - Exatamente como uma 
espécie de documento, eu Inseri a trnse Inicial com que nquele 
brllho.ntc jornalista. abre o seu artigo: "Preclpita.-se a dissolu
ção", Artigo de 17 deste mês, e V. Ex.a sabe que ele não é voz 
isolada na imprensa.. Mas, volto a ·dizer, se V. Ex.IL me assegurar 
que esta providência estó. afastada da tarnuícla gavernamentn.l, 
eu me dou por bem pago. 

O SR. MURÍLO BADARó !ARENA- MOl -Senador Paulo 
Brossar, o Governo, pelo seu Ministro da Justiça, jó. deixou a 
assunto de tal !arma clarl!Jcndo que nem a glná.sttca verbal de v. Ex.a conseguirá perturbar ou obnubllar o entendimento dele. 

Mns quero recordar-me, para encerrar este discurso, que vi
vemos num tempo de radicalismos, nós vivemos em tempos difí
ceis em que a descompressão de uma. determinada sociedade pro
voca a vertiginosa e desabalada correria dos contrários, dos nnti
podas. Mas, lembrel~me, quando V. Ex.11 estava talando, de uma 
anedota contada, na Cãmara dos Deputados, ao tempo do Im
pério, por um grande mineiro chamado Carlos Peixoto Filho, a 
propósito ... 

O Sr. Paulo Brossard 1 MDB - RS 1 - No tempo do Império? 
Carlos Peixoto Filho? 

O SR. MURILO BADARó tARF.NA- MOI - Carlos Peixoto 
Filho. 

O Sr. Paulo Brossard 1 MDB - RS) - No tempo do Impé
rio? 

O SR. MURILO lli\DARó <ARENA- MOI -A propósito dos 
radicalismos. 

O Sr. Paulo Brossard IMDB - RS) - No tempo do Império? 

O SR. MURILO BADARó !ARENA - MGI - Se cu estiver 
errada no tempo n anedota nem por isso deixa de ter uma ab~ 
soluto. ntua.Udadc. 

O nosso historiador, Lulz Viana., se eu estivesse errado, certa
mente me ajudaró. a corrigir ns natas taqulgró.ticas. Mas, não 
Importa. 

Cantava. o Deputada Carlos Peixoto Filho que um espada
chim florentino· vivin a 1bnter·se com quem se aventurasse a di
zer que Tarso era maior do que Arlosto. Pela quinta. vez, martnl
mente ferido, no ser socorrido tndagnram a ele: "Atinai, marres 
sem saber quem é maior Tarso ou Ariosto", Ele disse: "Morro 
ln!ellz porque não conheç'a nenhum das dois". 

O Brasil precisa escapar, rapldn.mentc, dos radicais que ln~ 
testam os tempos de abertura.. 

O Sr. Paulo Brossard ( MDB - RS l - Estou de acordo com 
V, Ex.IL 

O SR. MURO.O BADARó !ARENA - MGI - E, radical, V. 
Ex.a não é. A expreBsã.o nem a alusão se dirigem a V. Ex.n. Todos 
os radicalismos conduzem ao o.bsolutlsmo, na sua Inspiração, quer 
na. sua !lnaltdade. 

Não é possível que nós, neste momento, homens responsá
veis, preocupados com o destino da Nação, permitamos que se 
medrem, no País, os radicalismos de todas os matizes que tentam 
obstacular a caminhada desta Nação. 

Diria a V. Ex.n., nobre Senador Paulo Brassard, valendo-me 
da velha frase de Dante, Inserida na seu discursa, de que é pre
ciso, também, abrir as portas da Inferno de radicais cm que 
multas instituições se transformarnm neste País, para que, em 
os Isolando, possam as democratas convictos de boa fé somarem 
seus esforços e suas energias para fazer deste Brasil uma grande 
c poderosa Nação. 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. 1 Multo bem I Palmas. I 

ATAS DE COMISSÕES 

COMISSAO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO 
Para investigar denúncias fonnuladas pela revista ''Der 

Spicgel", da Alemanha., 50bre a execução do zu:ordo nuclear 
Brasil .. Alemanha. 

f') ATA DA 4.• REUNIAO, REALIZADA EM 27 
DE MARÇO DE 1979 

COMISSAO DE FINANÇAS 

5.• REUNIAO, REALIZADA EM 19 DE ABRIL DE 1979 

As nove horas e trinta minutos do dia dczenove de abril de 
mll novecentos c setenta e nove, na Sala "Clóvis Bevllacqua''. pre· 
sentes os Srs. Senadores Cunha Lima - Presidente, Aftonso Ca
mnrgo, Saldanha. Derzl, Lomnnto Júnior, Jorge Kalume, Henrique 
de La Rccque, Mnuro Benevldes, Vicente Vuolo, Raimundo Paren
te, Alberto Silva, Arnon de Mcllo e Marcos Freire, reúne-se a Co
missão de Finanças. 

Deixam de comparecer, por motivo justi!!cado, os Srs. se
nadores José Oulomard, Amnrnl Furlan, Tancredo Neves, Roberto 
Saturn!no e Amaral Peixoto, 

Havendo número regimental o Sr. Presidente declara abertas 
os trabalhos c dispensa a leitura da Ata da reunião anterior, que é 
dada. como aprovada. 
. Passando .. se à apreciação do.s mntérlns constantes da pauta, são 

relatados os seguintes Projetas: 
Pelo Sr. Senador Alberto Silva: 
Favorável ao Projeto de Lei do Senado n.• 001/79, que "Altera 

o cletlvo de soldados PM da Policia Mllltar do Distrito Federal, c 
dó. outras providências". 

l!: discutido c aprovado, por unanimidade, o parecer do Sr. Re
lator. 

Pelo Sr, Sena.dor Mnrcos Freire: 
Favorável ao Projeto de Lei da Câmara n.• 005/79, que "Auto

riza. n rcversúo no Munlciplo de Onrnnhuns, Estndo de Pernnmbuco, 
do terreno que mcncionn11

, 

A Comissão aprova, sem restrições, o parecer do Sr. Rclntor. 
Pelo Sr. Senador Raimundo Parente: 
Favord.vel ao Projeto de Lei da Câmara n,0 150178, que "Inclui 

no Plano Nacional de VIação, aprovado pela Lei n.O 5.917, de 10 
de setembro de 1973, o Porto de Tc!é, local!zado no Mun!cip!o de 
Teté, Estado do Amazonas". 

Em discussão e V<?taçãa, a Comissão aprova, por unn.nimldadc, 
o parecer. 

Contrário ao Projeto de Lei da Cãmnra n.O 060176, que "Acres· 
centa parágra!o ao art. 13 da Lei n.• 5.890, de 8 de junho de 1973, 
que alterou o. legislação de Previdência SOcinl". · 

A Comissão nprova, sem restrições, a parecer do Sr. Relntor. 
Pelo Sr. Senador Arnon de Mello: 
Contrnr!o ao Projeto de Lei da Cãmara n.O 77177, que "Isenta 

de custas as ntos praticados no Julzado de Menores, independente
mente de comprovação de pobreza das pnrtes". 

Posto cm discussão c votação é aprovado o parecer do Sr. Re .. 
lato r. 

Contrnr!o ao Projeto do Lei da Câmara n.O 81/76, que "Estende 
o salnr!o-ram!!!a criado pelo art. 2.• da Lei n.o 5. 559, de 11 de de
zembro de 1968, nos herdeiros de segurado falecido no gozo da 
aposentadorll\,. por invalldez". 

::1!: aprovado o parecer do Sr, Relntor par unanimidade, 
Pelo Sr. Senador Affonso Camargo: 
Favorável, com ns Emendns n.011 1 c 2 - CSPC, no Projeto de 

Lei da Câmara n.O 143178, que "Cria cargos no Quadro Perma
nente da Secretaria do Tribunal Regional do Trabalho dn 9.• Re
gião c dá outras providências". 

O parecer do Sr. Relator é aprovado por unan!m!dacic, 
Favorável ao Projeto de Lei da C(Lmara n.0 64/7'7, quo "Altera 

o Plano Nacional de V!nçiio, nprovado pela Lei n.• 5.917, de 10 
de setembro de 1073, Incluindo n. llgnçflD rerrovhl.rln Gunrnpuava
Prudcntópol!s-Ip!rnnga". 

Durnnte a dtscussüo da mntérln, n Presldôncln concede vlst[l 
do ProjctQ no Sr. Senador Raimundo Parente. 
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Pelo Sr, Senador Jutnhy Magalhães: 
Projeto de Lei da Câmara n.o 86175, que "Altera n redação do 

I 2.0 do art. 26 do Decreto-lei n.0 3 .365, de 21 de junho de 1941, 
que dispõe sobre desapropriação por utilidade pública". 

Projete de Lei da Câmara n.0 35176, que "Altera a redaçõo do 
I 2.0 do Decrete-lei n.o 3.365, de 21 de junho de 1041 CLel de Desa
propriação por Utilidade Pública 1; c o Projeto de Lei da Câmara 
n.0 98176, que acrescenta dispositivos no Decreto~lcl n,0 3.365, de 
21 de junho de 1041, que dispõe sobre desapropriação por utilidade 
pública. !Tramitação em Conjunto). 

Parecer: contró.rio nos Projetas, de Lei da Câmara n.aa 86175 e 
35176 c pelo reexnme do Projeto de Lei da Cãmara n.0 98176 pelas 
Comissões de Constituição e Justiça e de Economia. 

A Comissão aprova. o parecer do Sr. Relator. 

Pelo Sr. Senador Vicente Vuolo: 
Contrário no Projeto de Lei da Câ.mara n.0 2177, que "Dispõe 

sobre o comércio de armas de fogo, e dá outras provldCncias". 

O parecer do Sr. Relator é aprovado sem restrições. 

Fica adiada a apreciação dos Projetas de Lei da Cãmara n.on 
B0/77 e 74177, constantes da. pauta, para a próxima reunião. 

A seguir, o Sr. Presidente passa a Presidência ao Sr. Senador 
Henrique de La Rocque, a !lm de relatar favoravelmente o Projeto 
de Lei da Câmara n.o 15/78, que "Altera o Plnno Nacional de 
VIação, Incluindo trecho rodoviário na BR~497, e dá outras provi~ 
dências". 

A Comissão aprova, sem restrições, o parecer do Sr. Relator. 
Com a palavra., o Sr. Senador Jutnhy Magalhães lê voto em se~ 

parado contrário ao Projeto de Lei do. Câmara n.O 13, de 1077, que 
"Acrescenta parãgrafo único ao art. 8.0 da Lei n.0 5. 107, de 13 de 
setembro de 1966 !Fundo de Garantia do Tempo de Serviçal, que 
na reunião anterior o Sr. Presidente lhe concedera vista. 

Em discussão e votação, a Comissão aprova o voto em sepa~ 
rado do Sr. Senador Jutahy Magalhães, que se torna o parecer da 
Comissão, e rejeita o parecer do Sr. Senador Cunha Lima que pas
sa a ser voto vencido, cm separado. 

O Sr. Senador Cunha Lima, assumindo a Presidência, sugere e 
a. Comissão aprova, a constituição de uma Comissão composta dos 
Srs. Senadores Mauro Benevidt!S, Artonso Camargo e de seu pró
prio nome, para que conjuntamente com dois membros da Comis
são de Economia, a serem indicados pelo Presidente daquele órgão, 
estudarem a viab111dade da concessão de empréstimos internos ou 
externos toda vez que torem solicitados pelos Estados ou Prefeitu
ras Municipais. 

Finalmente, a Comissão aprova, também, proposição do Sr. Se
nador Mauro Benevides para que se convide o Sr. Ministro de Es
tado do Interior, Dr. Mário Andreazza, para fazer uma exposição 
perante este órgão técnh::o, sobre a Politica Nacional de tmlgração 
e outros temas que porventura S. Ex.o. deseje abordar. 

Nada mais bavendo a tratar, encerra~se· a reunião, lavrando 
eu, Antônio Carlos de Nogueira, Assistente da Comissão, a pre
sente Ata que, Ilda e aprovada, será assinada. pela Sr. Presidente 
e vai il publicação. 

6." REUNIAO, REALIZADA EM 26 DE ABRIL DE 1979 

As onze horas do dia vinte e seis de abril de m11 novecentos e 
eetenta e nove, na Sala "Clóvis Bevilacqua", sob a. presidência do 
Sr. Senador Cunha Lima e, eventualmente do Sr. Senador Tancre
do Neves, reúne-se a Comissão de Finanças, com a presença. dos 
Srs. Senadores Amnrnl Peixoto, Raimundo Parente, Mnuro Bene~ 
vides, A!tonso Camargo, Vicente Vuolo, Jorge Kalume, Saldanha 
Derzl, Jutahy Magalhães, Pedro Simon, Henrlque de La Rocque c 
Arnon de Mello. 

Deixam de comparecer, por motivo justl!lcado, os Srs. Sena
dores Lomanto Júnior, José Oulomard, Albert<> Silva, Amaral Fur
lan, Teotõnlo Vilela e Robert<> Saturnlno. 

Havendo número ·regimental o Sr. Presidente declaro. abertos 
os trn.bnlhos e dispenso. a leitura da Ato. da reunlüo anterior, que 
é dada como aprovada. 

Passando n aprcclnçõ.o das matérias constantes da pauta, süo 
relatados os seguintes Projetes: 

Pelo Sr. Senador Tancrcdo Neves: 
Projete de Lei da Cflmnru n.o 14D/7B, que "Autoriza a alienaçüo 

de bens Imóveis dn Unli\o, situados na ó.rca urbnna de Gunjará
Mirlm, no Território Federal de Rondônia, e dU outrns provldCn~ 
clns". Pnrt!ccr rnvorável. 

A Comlssüo nprovn sem votos dlscordnnt.t•s o parecer do Rc
lnwr. 

Pelo Sr. Senador Jorge Kalume: 
PnrecCr ravorãvel no Projeto de Lei da Cámara n.0 2/79, que 

"Dispõe sobre a criação de cargos na Secretaria do Tribunal Rc~ 
gjona.l Eleitoral do Pará, e dá outras provldénclas". 

A Comissão aprova o Parecer do Relator por unanimidade.~ 

Pelo Sr. Senador Pedro Simon: 
Parecer favorável ao Projeto de Lei da Cãmara n.o 16/78, que 

"Inclui no Plano Nacional de Viação, catalogada como BR-158, a 
rodovia Val da Serra-Ivorá-Fachlnal do Soturno-Dona Francis~ 
c a". 

A Comissão aprova, sem divergências, o parecer do Relator. 

Projeto de Lei da Câmara n.0 74/77, que "Altera dispositivos 
da Consolidação das Leis do Trabalho e da Lei n.0 4.096, de 13 de 
julho de 1962, para o fim de to.rnar expressa a obrigatoriedade de 
computar horas nos pagamentos de férias e 13.0 salário devidos 
ao trabalhador; Projeto de Lei do Senado n.0 51/76, que "Mnnda 
Incluir no pagamento das térlas as horas extraordinárias habitual
mente prestadas pelo empregado". <Tramitação Conjuntal, 

Parecer favorável ao Projeto de Lei da Câmara n.0 74177 "é pela 
prejudlclalidndc do Projeto de Lei do Senado n.0 51/76, Em dis
cussão, pede a palavra o Sr. Senador Affonso Camargo que pede 
vista ao Projeto e a Presidência concede. 

Pelo Sr. Senador Amaral Peixoto: 
Projeto de Lei do Senado n.0 34/78, que "Proíbe aplicações fi

nanceiras, pelas pessoas juridlcas de direito público, de recursos 
obtidos com a finalidade de financiar obras em empreendimentos 
de interesse da respectiva administração". Parecer favorável. 

Em discussão, usa da palavra o Sr. Senador Raimundo Parente 
que ressaltando a importância da matéria. pede vista do Projeto o 
que é concedido pelo Sr. Presidente. 

Nada mais havendo a tratar, encerra~sl! a reunião, lavrando 
eu, Antônio Carlos de Nogueira, Assistente da Comissão, a presen
te Ata que. Ilda e apro.vada, será assinada pelo Sr. Presidente e vai 
à publicação. 

7.• REUNIAO, REALIZADA EM 10 DE MAIO DE 1979 

As nove horas e trinta minutos do dia dez de mato de mil no~ 
vecentos e setenta e nove, na Sala de Comissões do Bloco "B", do 
Anexo II. sob a Presidência do Sr. Senador Cunha Llma, reúne-se 
a Comissão de Finanças, com a presença dos Srs. Senadores Mau~ 
ro Benevldes, Arnon de Mello, Atfonso Cnmargo, Jutahy Magalhães, 
Tancredo Neves, Amaral Peixoto, Henrique de La Rocque, Vicente 
Vuolo, Jose Rlcha e Raimundo Parente. 

Deixam de comparecer, por motivo Ju.sttflcado, os Srs. Senado
res Jose Gulomard, Lomanw Júnior, Albert<> Silva, Amaral Furlan, 
Jorge Kalume, Roberto Saturnlno e Pedro Simon. · 

Havendo número regimental o Sr. Presidente declara abertos 
os trabalhos e dispensa a leitura da Ata da reunião anterior, que, 
em seguida, é dada como aprovada. 

Inicialmente, o Sr. Presidente, Senador Cunha Lima, faz um 
pequeno relato sobre a visita da Comissão ao Metrô da cidade de 
São Paulo, destacando a lldalgula com que lo! recebida a Comis
são pelas autoridades daquele Município. Destaca, ainda, a objetl
vldade dos dirigentes do Metrô na apresentação de suas realiza
ções. 

Passando-se à apreciação das matérias constantes da Pauta, 
são relntados os seguintes Projetos: 

Pelo Sr. Senador Raimundo Parente: 
Projete de Lei da Câmara n.o 64/77, que · .. Altera o Plano Na

cional de Viação, aprovado pela Lei n.o 5.017, de 10 de setembro 
de 1073, Incluindo a ligação terrovlórla Ouarapuava-Prudentópo
lls-Iplranga". Voto em separado: contrário ao Projete. l!: discutido 
o Voto apresentado pelo Sr. Senndor Raimundo Parente pelos Srs. 
Senadores Vicente Vuolo c Jutahy Magalhães. Encerrada a dlscus
slio, o Sr, Presidente submete a votação o parecer do Sr. Relator, 
Senador Attomo Camargo, favorável ao Projeto, lldo na reunião 
anterior. Procedida a votação, apurou~sc o seguinte resultado: a 
Comissão aprova o parecer do Relator, Senador Affonso Camargo, 
pela aprovação do Projeto, com vote em separado, vencido, do Sr. 
Senador Raimundo Parente c votos vencidos dos Srs. Senadores 
Arnon de Mcllo, Vicente Vuolo c Jutahy Magalhães. 

Pelo Sr. Senador Arnon de Mclio: 
Projeto de Lei da Cõmurn n." 53176, que "Dispõe sobre doaçiio 

de lote a Organlznçfio das Nações Unidas - ONU, pela Companhia 
Imobllh\rln de Brnsllla - TERRACAP". Pnreccr tnvoruvel. 

Em votação, é nprovndo, por unanimldnde, o parecer do Rc~ 
!ater. 
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Pelo Sr. Senador Raimundo Parente: 

Projeto de Lei do Senado n.• 34/78, que "Prolbe aplicações li· 
nancclras pelas pessoas juridlcas de direito público, de recursos 
obtidos com a flna.lldade de tlnanclar obras ou empreendimentos 
de Interesse da respectiva administração". Voto em separado: conw 
tró.rlo no Projeto. Discutem o voto apresentado pelo .sr. Senador 
Raimundo Parente os Srs. Senndores Tancredo Neves, Amaral Pelw 
xoto e Mauro Benevtdes. Encerrada a discussão o Sr Presidente 
submete à vo~açõ.o o parecer do Relator. Senador Amriral Peixoto, 
lido na reunlao anterior, favorável ao Projeto. Encerrada a vota· 
çiio, apurn·se o seguinte resultado: a Coml.ssüo rejeita o parecer 
do Relator, Senador Amaral Peixoto e aprova o Voto cm separado 
apresentado pelo Sr. Senador Raimundo Parente que passa a ser 
o parecer da Comissão, pela rejeição do Projeto, 'com votos venci· 
dos dos Srs. Tnncredo Neves e Mauro Benevldea e voto em sepa
rado, vencido, do Sr. Senador Amaral Peixoto, 

Pelo Sr. Senador Mauro Benevides: 

Projeto de Lei da Câmara n.• 127/78, que "Prolbe pesca preda· 
tórla, '!. dá outras providências", Parecer favorável ao Projeto. A 
Com1ssao aprova, sem votos discordantes, o parecer apresentado 
pelo Relator. 

Projeto de Lei do Senado n.O 4/79, que "Estende aos depóSitos 
judiciais em dinheiro, ordenados por outras autoridades judiciá· 

rlru~, à. correção monetário. prevista para os ordenados por juizes 
tedcrnls", Parecer favoró.vel. 

Em votação, a Comissão aprova, por unnnlmldo.de, o parecer 
do Relator. 

Pelo Sr. Senador Vicente Vuolo: 
Projeto de Lei da Câmara n.O 10/70, que "Transforma a Federa

ção das Escolas Federais Isoladas do Estado do Rio de Janeiro -
FEF1ERG - em Universidade do Rio de Janeiro - UNIR10." 
Pnrcccr tnvorllvel. 

Em votação, a Comissão aprova, por unanimidade, o parecer 
do Relator. 

A Presidência determina o adiamento para a apreciação dos 
aegulntc Projetas: 1) Projeto de Lei do Senado n.O 157/78 que 
"Inclui no Plano Nacional de Viação, a Rodovia 1únn (BR-2621-
Munlz Freire-AnuUb,....Piae,....Aiegre, fazendo ligação a BR·IDI. 
e dá outras providências". 2) Projeto de Lei da Câmara n.O 1/70, 
que "Dispõe sobre a criação de cargos na Secretaria do Tribunal 
Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul, e dá outras providên
cias". 

Nada mn.ls havendo a tratar, encerra-se a reunião, lavrando 
eu, Antônio Carlos de Nogueira, Assistente da Comissão, a presen
te Ata, que, Ilda e aprovada, será aBBinada pelo sr. Presidente e 
vai à publlcação. 
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lui: Viana (ARENA- 8A) 

Nilo Coelho (ARENA - PE) 

Oinorte Mariz (ARENA- RN) 

1•-Secretórlo 

Ale~tandro Co11a (API=NA- MA) 

2•-Secretllirlo 

Gabriel Herme• (ARENA- PA) 

COMISSOES 

Oiretor1 Jo~Soare1de OIIYiira Filho 
Locoh A,.exo 11- Ttrrea 
Telefonosr 223-62« ca25-8S05- Ramah 193 a 257 

A) SERVIÇO DE COMISSOES PERMANENTES 

Chafa1 Claudia Cariai Rodrigues Casta 
tocnh Anexo 11- Terreo 
Telafoner 225·8.505- Ramais301 a313 

COMISSÃO DE AGRICULTURA -(CA) 
(7 membros) 

COMPOSIÇÃO 

PriHidenltr Eveló1io Vieira 
Vic .. Preddenter leite Choves 

Titularei 

1 , Pouca P6rto 
2. Benedito Canelas 
3, Pedro Ptdrouian 
ol, JaM Lins 

1. EYalchio Vttira 
2. Leite ChoVft 
3. Jos• Richo 

Svplente~ 

ARENA 
1, Ju1ahy Mogalhoe~ 
2. AHon.a Camargo 
3. Jooo Colmon 

MDB 
1. Agenor Maria 
2. Amaral Peixoto 

Alsl1tenter S6nia Andrade Peixoto- Ramol307 
Reunl6e~r Ouartas·felrot, 01 1000 hora• 

MESA 

locolr ~la "Ruy Barbosa"- Anuo 11- Ramais621e 716 

COMISSÃO DE ASSUNTOS REGIONAIS -(CAA) 
(7 membros) 

COMPOSIÇÃO 

Prasldenter Mendes Canal• 
Vice·Pretldent•r Agonor Mario 

3•-Secretárlo 

lourivol 8apti1to (,t.RENA- SE) 

Ga1tào MUller (ARENA- MT) 

Suplentes de Secretários 

JorgeiCalume (ARENA - AC) 
Benedito Con•lo1 (ARENA- MT) 

Joã'o Bosc:o (ARENA- AM) 
Po1w1 Porto (ARENA- SE) 

Titulares SYplent11 
ARENA 

1. Mendes Canole 1. Raimundo Po,.nt. 
2. Jo~Lins 2. Alberto 5/l ... a 

3. João Basco 3. Almir Pinto 
.4, Vicente Vuolo 

MDB 
1. Evan~ro Carreira 1. Marcos Freira 
2. Agenor Mario 2. Humberto Lucena 
3. Mouro Benevid11 

lmistenter Carlos Guilherme FonYCa- Ramol676 
Reunibesr Tert;o~<lairot, 01 1 OrOO horas 
Locolr Sala "Clovis 81Yilocqucr" - Anexo 11 - Romcrl623 

COMISSI.O DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA -(CCJ) 
(15 membros) 

COMPOSIÇÃO 

Preddenter Henriq~ de Lo Rocque 
I•·Vic .. Pmidtnter J.loy1io Chavtrl 
2•·Vic .. Pretldenter Hugo Rcrmos 

Titulares 

I. Htnrlque dt Lo Rocque 
2. Helvldia Nun11 
3. Jaw Sarnty 
.4, Alo)'lia Chovn 
5. Aderbal J11remo 
6. Murilo Badoro 
7. Mocrcyr Oallcr 
8. Amoral Fur_lan 
9. Raimundo Parente 

I. Hugo Ramos 
2. Ltile Cho'f'll 
3. Lozoro Barbozo 
.4. Ntlson Corntlro 
!), Paulo Brossord 
6. franco Montara 

Suplent.s 
ARENA 

1. Llnoir Vergas 
2, João Basco 
3. Almir Pinto 
ol, Milton Cabral 
5. Bernardino Viana 
6. Arnon dt Mella 

MDB 
I. Cunha Limo 
2. Toncredo Ntves 
3. Dirceu Corr.lo.a 

Auitltntt1 Mario Heleno Bueno BrondOo- Ramal 30.5 
RtvniOelr Quorto1·lairo1, 01 I0100horo1 
locol 1 Solo "Ciovi1 BeYilocqua"- Anuo 11- Ro"lol623 

LIDERANÇA DA AIINAI DA MAIORIA 

Lide r 
Jarba1 Passarinho 

Vlce-Lider•• 
Aloy1io Chovts 

JoM Un1 
Aderbal Juremo 
Lamento Jünior 
Moacyr Oallo 
Murito Bodoró 
Saldanha O.n:i 

LIDERANÇA DO MDII DA MINORIA 

Líder 
Paulo 8ronord 

Ylc•·Uder•• 
Henrique Santillo 
Humberto Lucena 

Marcai Freire 
Mouro Benevide1 
Ore1t11 Quercio 

Pedro Simon 
RoDerto Saturnino 

COMISSÀO DO DISTRITO FEDERAL- (COF) 
( 11 mtmbrOI) 

COMPOSIÇÃO 

Pr11identer J11M Frtirt 
Vict·Pr11idanter lazara Borboza 

Titular" Suplent" 

I, Jeue Freire 
2. Ja6o 8o5eo 
3. Pas.as POrto 
-4, Saldanha O.rzi 
S. Alfonso Comorgo 
6. Murilo Bodaro 
7, Bentdito Ftrreira 

I, Itamar Franco 
2. Lozaro Barboza 
3. Adalberto S.na 
-4, Mo11ro 8enoYid" 

ARENA 
I. JoM Guiamord 
2. Ta"a Outra 
3, Bendita Canelo1 
.4. Moacyr Dalla 

MOB 
1. Henrique Santillo 
2. Roberto Soturnino 
3. GiiYa,n Rocha 

Auilltnler Ranoldo PochKo de Olivtiro- Ramal 306 
Reuniões, Quinto•·ftiras, Os 10,00 hora1 
localr Salcr "Ruy 8arba1a" - Anuo 11 - Romai1 621 e 716 

COMISSAO DE ECONOMIA -(CE) 
( 11 membra1) 

COMPOSIÇÃO 

Presidente1 Itamar Franca 
Vice·Pre\identer Roberto Saturnino 

Titulares S11pltnt11 
ARENA 

1. Arnan de Mello I, Htlvrdio Nun11 
2. Btrnordino Viono 2. Alberto Silvo 
3. Jo11 lint 3. Bentdita Ferrtiro .. Jene Frtirt Viuntt Vuola 
S. Milton Cabral .. Btnedilo Contias 
7. luiz Cavalcante 

MOA 
I. Rob•rta Sotumino I Ja" Rtcha 

homor Franco Or11111 Cuercro 
Marco• frtir111 Tancr1do N•~•l 

' Pedro S1mon 

-
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Anl1tent.1 Daniel R1l1 d1 Souza- Ran~a1675 MDB 
R•unl6111 Quarta•·f•lrol,6110,30horas 1. Franco Montara 1, Nel.an Carneiro 

2, Marco• Freire Locol1 Sola "RUy Barbo1o"- Anexo 11- Ramais 621 1 716 2. Humbtrto Lucena 
3, Jolson Ban11to 

COMISSÃO DE EDUCAÇÃO E CULTURA- (CEC) 
(9 membros) 

COMPOSIÇÃO 

Pretldent11 JoOo Colmon 
Vlc•Pmldlnte1 Jutohy Magalh6e1 

Titular•• 

1. JO!Io Colmon 
2. Tono Outro 
3. Jutahy Magolh611 
4. Alaytlo Chaves 
_,, Aderbol Jur~mo 
6. Josi Sarney 

1. Adalberto S.na 
2. Evelchlo VIeira 
3. Franco Montoro 

Suplentes 
ARENA 

1. JoHUns 
2. Arnon de Mtllo 
3. Jorge Kolume 
4. Pedro Pedro11lan 

MOI 
1. Marco• Freire 
2. Gllvan Rocha 

A11l1tlnte, SOnia Andradl Peixoto- Romal307 
R•unlOet, Qulnta .. f•lras, 0110,00 hora• 
Locah Sala "Cióvi• ltvllckqua"- Arttxo U- Ramol623 

COMISSÃO DE FINANÇAS- (CF) 
(17 membro•) 

COMPOSIÇÃO 

Pre11dent11 Cunha Uma 
Vlc•Prllldente, Tancrlda Nev.• 

Titulart11 

1. Raimundo Parente 
2. Jo•• Guiomard 
3. Arnon de Mtllo 
4, Lomanto Júnior 
.5. Affon10 Camorgo 
6. Vicente Vuolo 
7. Alberto Silvo 
8. Amaral Furlan 
9, Jorge Kalume 

1 O. Jutohy Mag'alhBII 
11. Mend11 Canele 

1. Cunho Uma 
2. Tancredo Nlvn 
3. Roberto Saturnlno 
4. Amoral Peixoto 
_,, Pedro Simon 
6. Mouro 8enevid11 

Suplent11 
ARENA 

1. Saldanha Oen:l 
2. Henrique de Lo Rocqu• 
3. J•• .. Fr1IN 
A. Jo11 Sarney 
.5. Milton Cobrai 
6. 

MOI 
1. Paulo Bronard 
2. Marco• Fr~lre 
3. Ldaoro Borbota 
.t. JoM Rlcho 

A11ltt1nte, Ant6nlo Corlo1 d1 Nogueira -Ramal 67.5 
Reuni011, Qulntas·fllrol, tn 9,30 horot 
Local• Sola "Cióvlt Bevllóequa''- Antxo 11 - Ramal623 

COMISSÃO DE LEGISLAÇÃO SOCIAL - (CLS) 
(9 membrot) 

COMPOSIÇÃO 
Presidente, HeiYidlo Nun11 

Vlcli·Prllldente, Lenolr Vargot 

Tltulor11 

1. lenolr Vorgo1 
2. Helvldlo Nun11 
3. Jeu• Freire 
4. Moacyr Oolla 
'· He~rlque de Lo Rocque 
6. Aloy1lo Chav11 

Suplente• 
ARENA 

1. Jutahy Magalh011 
'2. Raimundo Part~nt• 
3. JoOo Colmon 
4. Benedito Canelo• 

Anllftnl11 Daniel R•lt de Souza- Ramaló?S 
AeuniO.•• Qulnta .. felrat, 01 11 ,oo hora• 
Local, Solo "Cióvl1 Bevllácqua"- Anexo 11 - Ramol623 

COMISSÃO DE MINAS E ENERGIA- (CME) 
(7 membrot) 

COMPOSIÇÃO 

Pretldent11 Arnon de Mello 
Vlc•Pretldtnte• Alberto Silva 

ntularll 

1. Lulz Cavalcante 
2. Milton Cabral 
3, Alblrto Silva 
4, Arnon di Mtllo 

1. Dirceu Cardoso 
2. Itamar Franco 
3. H•nrlqueSantlllo 

Suplente• 
ARfN.4. 

1. AHon.a Comorgo 
2. Jooo Colmon 
3. Jutahy Magalh611 

MOI 
1. Gllva" Rocha 
2. Roberto Satvmlna 

Allitftlnte. Ronoldo Pacheco de Ol'i'lira- lomo1306 
Rlijni6u, Quarto .. flirot, ãt 11,00 honn 
Local, Antxo "B"-Sala ao lado do Gab. do Sr. S.Midor 
JoOo Bateo- Ramal .aSA 

COMISSÃO DE REDAÇÃO - (CR) 
(.5 membros) 

COMPOSIÇÃO 

PretlcMnt.1 Olrctu Cardoso 
Vlce-Pmldente, Adalberto S.na 

Tltular11 

1. Tono Outra 
2. Saldanha Dlnl 
3. Mend11 Canal• 

1. Olrc1u Cardoso 
2. Adalberto S.no 

Supltntll 
A.Rt!N'-

1. Jo4o Colmon 
2. Murilo Badoró 
3. JoM Sorney 

MDB 
1. Hugo Ramo• 

AlliStlnt•• Maria Thtreza Magolh011 Motto - Romo113A 
Reunl6111 Qulntol•t.lrot, 01 12.00 horas 
Local, Sala "Cióvlt hvllácqua" -.AnlkO 11 - Romal623 

COMISSÃO DE RELAÇOES EXTERIORES- (CRE) 
( 1.5 membro•) 

COMPOSIÇÃO 

Pr~tldente, Tono Outro 
1•·Vlce•Pr11ident11 Saldanha Oerd 
2•·V1ce·Pretldentl! Lomanta Júnior 

Titulare• 

I. Tono Outro 
2. Bernardino VIana 
3. Saldanha Cerzi 
4. lomanto Júnior 
.5. Mende1 Canele 
6. Aderbal Juremo 
7. Almlr Pinto 
8. tenoir Vargat 
9. Jot• Sarne)' 

Suplent11 
ARENA 

1, .4.1oytio ChOYII 
2. Pedro Pedronion 
j, Henrique de Lo Rocque 
4. Jote Gulomord 
5. Luil Cavalcante 
6. 

1. Paulo Bro11ard 
2. Nel1on Carneiro 
3. Itamar Franco 
.i. JoM Rlcha 
_,, Amoral Peixoto 
6. Tancrtdo Nev.s 

Maio 1ft 19'l9 

MDB 
1, Morcot Freire 
2. Mauro Benevid11 
3. Leite Chav11 

Auhtente, AntOnio Cario• dt Nogueira- Ra•nol 67.5 
Reuni0111 Ouartos·felra•, Ot 11100 horo1 
Local. Sola "Ruy Borbota"- Anuo 11- Ramal1621 e 716 

COMISSÃO DE SAÚDE- (CS) 
(7 membro•) 

COMPOSIÇÃO 

Pre1ldtnt11 Gilvon Rocha 
Vlce·Pretldenlll Henrique Santillo 

TitulO,., Suplent11 
ARENA 

1. Lomanto Júnior 1. Saldanha O.nl 
2. Almir Pinto 2. Jorge Kalume 
3. Alberto Silvo 3. hn1dlto Canelai 
4. JoM Gulomord 

MDB 
1. Gtl.,an Rocha 1. JoM Richa 
2. Hlnrique Santillo 2. Adalberto Seno 
3. Jaiton Barreto 

Aulltente. Carlo1 Guilherme Fon11ca- Ramo1676 
Reunlo .. , Quintos·leiral, Ot 10,30 horat 
Local, Sola '1Rur Barbo1o"- Ane~o 11- Romoit621 e 716 

COMISSÃO DE SEGURANÇA NACIONAL- (CSN) 
(7 membro•) 

COMPOSIÇÃO 

Pr"idtnte. Jorge l(olume 
Vlce·Prnldtnte1 Mauro Blnevidll 

Titulare• 

1, Jorge· ICalume 
2. Lul1 Cavalcante 
3. Murilo Badoro 
A. Benedito Ferreiro 

1. Mauro Benevid11 
2, Agenor Mario 
3. Hugo Ramo1 

Suplent11 
ARENA 

1. Raimundo Parente 
2. Amoral Furlon 
3. Jo1• Guiomord 

MD8 
1. Cunho limo 
2. Jailon Barreto 

Anilfente1 Carlos Guilhorm• Fonllco- Ramal 670 
Reunl6e11 Quarta1·feiro1: 01 9,30 hora1 
local. Sola "Ruy Borboto"- Ane•o 11 - Roma ii 62\a 716 

COMISSÃO DE SERVIÇO PUBLICO CIVIL- (CSPC) 
(7 membrol) 

COMPOSIÇÃO 

flr11idente. E"andro Caneiro 
1Jice·f'r•1idenl•l Humberto LÜceno 

Titulare~ 

1 Raimundo Parent• 
2. Honri11u11 dtlo ffocquo 

U11rnnniluo Vionu 
Alberto ~~~~o 

Suplent" 
ARENA 

1 A.llo•no Como roo 
P9drtJ PedrullltH'I 
Arlerhul Ju111t>\O 



Maio de 1970 

I. Evondro Carreiro 
:Z. Humberto Luuno 
3. Ló1oro Barboao 

MDB 
1. O.rtittl Quircla 
:z. EYtló•lo Vltlra 

ÃIJIIItnltl ~nlo Andrade Peixoto - Ramol307 
Reunl6t11 Quintol·ftlro•, tn9,30 hora• 

li 

Locol1 Sala "Ruy Borboao"- Anuo 11- Ramal& ó21 1716 

COMISS~O DE TRANSPORTES, COMUNICAÇOES 
E OBRAS PÚBLICAS- (CT) 

(7 membro•) 

COMPOSIÇÃO 

Presid•nte1 Benedito Ferreira 
Vice·Pr11idente1 VIcente Vuolo 

DIARIO DO CONGRESSO NACIONAL CSeçiiG m 

Titularei 

I. Benedito Ferreiro 
2. Vicente Vuolo 
3. Pedro Pedroulan 
4, Affon.o Camorgo 

1. e ... andro Carreiro 
2. Loxaro Barbela 
3. Or••t•• Quêrcio 

AREN.4. 

1. Panos P6rto 
2. LomontoJUnlor 
3, Alberto 511-..o 

MDB 

1, Lt-itt Chovei 
2. AgenorMorio 

Ani1tente1 Ronaldo Pacheco de Oli~iro - Ramal 306 
Reuní6e11 Terço1·felros, às I0100 horas 
Locol1 Sala "Ruy 8arbo10"- Anexo 11- Ramais 62.1 e 716 

SERVIÇO DE COliiSS0ES pER!o!J\NENTES 

Quarta-feira 2S 2001 

B) SERVIÇO DE COMISSOES MISTAS, ESPECIAIS 
E DE INQU!RITO 

Comi1~1 Temporórlo1 

Chtltl Ruth de Souza Coatro 
local, Anexo 11- Tirrto 
Telefont1 223·8$05- Romo1303 
1) Comluótl Ttmporórloa poro Projetas do Congreno No· 

cionol 
2) Comlai6t~ T•mporóriol para Aprteiaç6o de V•tos 
3) Comisl6es E1peciai1 e de lnqutrito, e 
4) Comlut.lo Mista do Projeto de Lti Orçom•ntoria {art, 90 
do Regimento Comum). 

Auistentn de Comiuón1 Horoldo Pereira Ftrnondn - Ro· 
mal6741 Alleu de Oli.,.iro- Ramoi674J Cleide Mario B. F. 
Cruz- Ramai.S9BJ Mouro Lopes de S<i- Ramal 3101 lei!.:~ 

Leivas Ferra Costa- Aomal314. 

HOnJ;RIO O.\S REUNIÕES OJ\S COMISSÕEó PEINJ\NEHTES DO SENJ\DO FI:DERJ\L 

UO!'.,~ .• s TERÇh S J\ L J\ S J\SSISnNTc IIORJ\S QUINTJ\ S1\LloS J\SS ISTE!!TE 

c.T. RU~ UJ.RDOSJ\ RONJ\LDO ·C.F. CLÓVIS DCV!L:.CQUA M:T.:·:ao 
nornais-621 c 7l6 Ramal - 623 Ct\RLOS 

10:00 09:30 
C.I\.R, CLÓVIS BEVÍL~CQUJ\ GUILHERIIE C .S.P.C, RU~ IJ.\RBOSA SONIA 

n.lmul .. 623 nornais-62~ e 7l6 

HOMS QUJ\RTA s A L J\ s ASSISTENTE C.E.C CLOVIS BEVIL~CQUA SONIA 

RU~ B,\RBOSJ\ namol - 623 
09:30 C.S.N. GUILHERME 10:00 

namais-621 e 7l6 
RU~ BI.RBOSJI RONALDO c.o.r. 

c.c.J. CLÓVIS BEVIL~CQUA MJ\RIA Ramais-621 e 7l6 

Ramal - 623 HELENA 10:30 c.s. RU~ BARBOSJI GU"I:LIIERNE 10:00 Ramais-621 e 7l6 
C.A. RU~ BI\RBOSJ\ SONIJ\ 

Ramais-621 e 71< ll:OO C.L.S. CLOVIS BõVI~CQUJ\ DANIEL 

RU~ BARBOSA Ramal - 623 
10:30 C.E. DJ\NIEL 

namais-621 e 716 12:00 C.R. CLOVIS BEVI~CQUA fiARIA 

ANTONIO 
Ramal - 623 THEREZA 

C.R.E. RUY BARBOSA 
Rarnais-621 e 716 CARLOS 

ll:OO 

C.M.E. ANEXO •n• RDNALDO 
Ramal - 484 



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL 

Seção 11 

ANO XXXIV- N• 055 QUINTA-FEIRA, 24 DE MAIO DE 1979 BRASILIA- DF 

SENADO FEDERAL 

SUMÁRIO 

1- ATA DA 74• SESSÃO, EM 23 DE MAIO DE 1979 

I I -ABERTURA 

1.2.- EXPEDIENTE 

1.1.1 - MoDU&om do Soallor Presidente do Rop6hllca 

Submet~ndo ao Senado a escolha dt nome indicado para cargo r:ujo 
provimento dtptndt dt sua privla aqultscincla: 

- N• 78j79 (n• 138/79, na origem), referente à escolha do Sr. Luiz 
Gonzaga do Nascimento c Silva, Bacharel em Ciências Jurídicas c So
ciais, para exercer a função de Embaixador do Bra5il junto à Rep~blica 
Francesa. 

J.l.l- Lollura do projeto• 

- Projeto de Lei do Senado n• 140/79, de autoria do Sr. Senador 
Fraóco Montara, que assegura direitos à promoçio c aproo,:citamcnto do 
empregado cm atividade privativa de habilitação qualificada. 

-Projeto de Lei do Senado n• 141/79-Complemontar, do autoria 
do Sr.-Senador Orestes Qul::rcia,,quc introduz alteração na Lei Complc· 
montar n• 25, de 2 de julho de 1975, que estabelooe crit~rios c limites para 
a fixação da remuneração dos Vereadores. 

-Projeto de Lei do Senado n• 142/79, do autoria do Sr. Senador 
Cunha Lima, que dispõe sobro o salârio-famflia devido ao empregado na 
forma da lcgislaçilo da Previdência Social. 

-Projeto de Lei do Senado n• 143/79, do autoria do Sr. Senador 
Nelson Carneiro, que dispõe sobre o salll.rio profissional dos Técnicos de 
Enfermagem. 

-Projeto de Lei do Senado n• 144/79, de autoria do Sr. Senador 
Franco Montara, que eleva o valor de bcncflcios mfnimos a curso do 
INPS, dando nova redação do§ S• do art. 3• da Lei n• 5.890, de 8 deju· 
nho de 1973. 

llJ - Requerimentos 

- N• 160/79, de autoria do Sr. Senador Jaison Barreto, solicitundo 
seju considerudo de licença paratrutamento de sa~de, o perfodo de 6 u 16 
de ubril de 1979. Apro•ado. 

- N• 161/79, de autoria do Sr. Senador Orestes Quércia, de dosar· 
qüivumcnta· de projeto de lei do Senado que espccilica. 

1.2.4 - DIIICUrsos do Exp<dl~nto 

SENADOR PEDRO SIMON - O modelo económico udotudo 
como futor de rculimcntaçilo du innuçilo. 

SENADOR EVELÃSIO VIEIRA - Anâlisc de reconto pronuncia· 
menta do Senador José Lins, sobre a retrospectiva do desenvolvimento 
econômico do Pafs c a atenção dispensada ao sctor social pelos Governos 
da Rcvoluçilo. 

1.2.5- Comuulcaçio da Udoraaça do ARENA o do MDB 

-De substituição de membros cm Comissão Mista. 

1.3-0RDEM DO DIA 

-Projeto de Lei do Senado n• 92/79, de autoria do Sr; Senador 
Mendes Canale, que modifica disposições da Lei n• S.682, de 21 de julho 
de 1971 (Lei Orgânica dos Partidos Politicas), alterada pela Lei n• 6.217, 
de 30 de junho de 1975. Apro•odo, cm regime de urgência, após usarem da 
palavra os Srs, Pedro Simon, Murilo Badaró e Paulo Brossard. À Cernis· 
são de Redaçào. 

- Requerimento n• 143/79, de autoria do Sr. Senador Jarbas Pas· 
sarinho, sqljcitando, nos termos do art. 418, inciso I, do Rcsimcnto Intcr· 
no, a convocação do Sr. Ministro de Estado da lnd~stria e do Comércio, 
João Camilo Penna, para prestar informações perante o Senado Federal. 
AproYido, após usarem da palavra no encaminhamento de sua votação os 
Srs. Senadores Itamar Franco e Jarba5 Pauarinho. 

-Requerimento n• l3S/19, de autoria do Sr. Senador Orestes 
Qu~rcia, solicitando o de .. rquivamcnto do Projeto de Lei do Senado 
n• 212/75, do sua autoria, que regulamenta a profissão de Desenhista 
Grllfico, c dâ outras providência.s, Aprondo. 

-Requerimento n' 1S4/79, de autoria do Sr. Senador Jess~ Freire, 
solicitando o desarquivamento do Projeto de Lei do Senado n• 118/77, 
de sua autoria, que uniformiza a legislação referente ao cheque. Aprova .. 
do, 

-Projeto de Lei da Câmara n• SD/78 (n• 4.976/78, na Casa de ori· 
gcm), que profbc a recondução aos cargos de confiança que especifica, 
durante o mesmo Governo, de anterior ocupante que se haja dcsincompa
tibilizado pnra concorrer a eleição. (Apreciação preliminar da constitu
cionalido.de). Rejeitado, ap6s usar da palavra no encaminhamento de sua 
votaçilo, o Sr. Seno.dor Nelson Carneiro. Ao Arquivo. 

-Projeto de Resolução n• lf1S, de autoria do Sr. Senador ltamur 
Franco, que imprime novo. rcdnçilo ao nrt. 76 do Rcsimento Interno, c 
o.dito.-lhc parAgrafo visando permitir que o P~sidentc constitua, durante 
os pcrfodos de recesso do Congresso Nacional, comissões especiais inter
nas c externas. (Apreciaçilo preliminar da constitucionalidade). Rejeita .. 
do, tendo feito' declaruçilo de voto o Sr. Senador Hugo Ramos. Ao Arqui
vo. 

I -
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-Projeto de Lei do Scnudo n• 4/79, de uutoriu do Sr. Scnudor Ncl· 
son Carneiro, que estende aos depósitos judiciais cm dinheiro, ordcnudos 
por outras autoridades judiciArias, u corrcçiio monetária prevista para os 
ordenados por Juizes Federais. Aprovado, cm primeiro turno, 

-Projeto de Lei du Câmara n• 127/78 (n• 1.423/75, nu Cusu de 
origem), que proíbe a pesca predatória, c dA outras providências. Dlscu~ 
foit• encerrada, voltando às comissões competentes cm virtude do recebi· 
menta de emenda substitutiva ,:m plcnârio. 

- Projeto de Lei do Senado n• 6/79, de autoria do Sr. Senador 
Orestes Quércia, que institui a aposentadoria voluntãria da mulher scgu· 
rada ao INPS após vinte c cinco anos de scrJiço, com proventos propor· 
cionais. (Tramitando cm conjunto com o Projeto de Lei do Senado 
n• 8/79). (Apreciação preliminar da constitucionalidade). Dlscussio 
adiada para o dia 21 de junho próximo, nos termos do Requerimento 
n• 159/79. 

- Projeto de Lei do Senado n• 8/79, de autoria do Sr. Senador 
Franco Montoro, que dispõe sobre a concessno do abono de permanência 
cm serviço às mulheres seguradas do INPS a partir de 25 anos de ati vida· 
de, dando nova rcdaçào ao§ 4• do art. lO da Lei n• 5.890, de 8 de junho 
de 1973. (Apreciação preliminar da constitucionalidade). Dlscussio adia· 
da para a sessão do dia 21 de junho vindouro, cm virtude do adiamento 
do item anterior, com o qual tramita cm conjunto. 

-Projeto de Lei do Senado n• fJJ/79, de autoria do Sr. Senador 
Henrique Santillo, que concede incentivos fiscais à implantaçho de indús· 
trias na região gcocconômica de Brasflia. (Apreciação preliminar da cons· 
titucionalidadc). Rejeitado. Ao Arquivo. 

1.4- MA TERIA APRECIADA APÕS A ORDEM DO DIA 

-Redução final do Projeto de Lei do Senado n• 92/79, constante 
do 111 item da Ordem do Dia da presente sessão, cm regime de urgência. 
Aprovada. i\ Câmara dos Deputados 

1.5-COMUNICAÇÀO DA PRESIDENCIA 

- Convocação de sessão extraordinluia, a realizar-se hoje, às 18 ho· 
ras c 30 minutos, com Ordem do Dia que designa, 

1.6- DISCURSOS APOS A ORDEM DO DIA 

SENADOR JOSE L/NS, pela Liderança -Decisões tomad~s pelo 
Governo Federal, através do Conselho de Desenvolvimento Econõmico, 
relativas à atividade produtiva do sctor rural c comercializaçào dos pro· 
dutos agrícolas. 

SENADOR HUMBERTO LUCENA- Documento dirigido à Se· 
crctária de Educação c Cultura tio Distrito Federal, pela Comissão Per· 
manente de Mobilização dos professores da rede oficial de ensino do Dis· 
trito Federal, sobre o movimento reivindicatório da classe cm prol de me· 
lhorcs condições de trabalho c melhor qualidade de ensino. Apelo à C o· 
missão do Distrito Federal, cm favor de professores que estariam sendo 
discriminados por haverem participado daquele movimento. 

SENADOR MENDES CANALE- Fcdcralização da Universidade 
Estadual de Mato Grosso, localizada na cidade de Campo Grundc-MS. 

SENADOR AGENOR MARIA- Adoção, por parte do Ministério 
do Trabalho, de providências destinadas a apurar denúncias feitas por 
S. Ex', quanto n descumprimento de norma. legal, cm prejulzo de traba· 
lhadorcs dus minas de tungsténio do Municipio de Currais Novos-RN. 

SENADOR ITAMAR FRANCO- Considcruçàcs referentes a pro· 
jcto de lei que encaminha à Mesa, dispondo sobre a localização, no tcrri· 
tório nacional, de usina que opere com reatar nuclear c dli outras provi
dências. 

SENADOR GASTÀO MVLLER- Reparo a noticifirio, inserto no 
jornal Correio Bra:llienst•, edição de 20 do corrente, atribuindo ao Dr. Jo
sé de Ribamur Pinto Ccrrào, Dirctor-Gerul do Hospital Presidente Médi· 
ci, do IPASI::, cm Brasflia, a cxpcdiçlto de ordens urbitrluius concernentes 
uo cstacionumcnto de veículos, cm úrcus privativus daquele nosocómio. 

SENA DOR NELSON CARNEIRO - Cartll recebido de servidor 
aposentado sobre desrespeito de direitos funcionais adquiridos, pruticudo 
contra o missivista. 

sENADOR FRANCO MONTORO- Artigo do jornalistu Curlos 
Chagas, publicado cm órgüo da lmprcnsu, sob o titulo "Rodrigo sai cn· 
grandccido", no qual focaliza a atuaçào do General Rodrigo Octl!.vio Jor· 
dào Ramos, na vida pública do País, no momento cm que aquele mugis· 
trado formaliza o seu pedido de aposentadoria como Ministro do Supe· 
rior Tribunal Militar, 

1.7- DESIGNAÇÀO DA ORDEM DO DIA DA PROXIMA 
SESSÀO. ENCERRAMENTO. 

l-ATA DA 7S• SESSÀO, EM 23 DE MAIO DE 1979 

2.1-ABERTURA 

2.2- EXPEDIENTE 

2.2.1 - Parecer 

-Referente à seguinte mattrla: 

-Projeto de Lei da Câmara n• 19/79 (n• 24-B/79, na Casa de ori· 
gcm), que transforma a Federação das Escolas Federais Isoladas do Esta· 
do do Rio de Janeiro- FEFIERJ cm Universidade do Rio dcJanciro
UNIRlO. 

2.2.2 - Leitura de projeto 

- Projeto de Lei do Senado n• 145, de 1979, de autoria do Sr. Sena· 
dor Itamar Franco c outros Srs. Senadores, que dispõe sobre a locali· 
zação, no território nacional, de usina que opere com reatar nuclear c dü 
outras providências. 

2.2.3 - Requerimento 

- N• 162, de 1979, de autoria do Sr. Senador Dirceu Cardoso soli· 
citando o dcsarquivamcnto do Projeto de Lei do Senado n• 190, de 1977. 

2.2.4 - Comuoltaçio da Llderaoça da ARENA no Senado 

- De substituiçilo de membro cm Comissilo Mista do Congresso 
Nacional. 

2.3- ORDEM DO DIA 

-Projeto de Decreto Legislativo n• 25/78 (n• 138f78, na Cúmara 
dos Deputados), que aprova o texto do Acordo Bfisico de Cooperação 
Técnica e Cientifica cnlrc o Governo da República Federativa do Brasil c 
o Governo da Guiné-Bissau, celebrado cm Brasília a 18 de maio de 
1979. Apro,.do, à Comissilo de Redução. 

- Projeto de Resolução n• 23, de 1979. que autoriza a Prefeitura 
Municipal de Jaboticabal-SP a elevar cm CrS 13.021.272,67 o montante 
de sua dívida consolidada. Apro•ado, à Comissão de Redução. 

-Projeto de Resolução n• 24, de 1979, que suspende a execução da 
Lei n• 5.482, de 20 de janeiro de 1967, tabela "A", do Estado do Paraná. 
Apro•odo, à Comissão de Redução. 

2.4- MA TERIAS APRECIADAS APOS A ORDEM DO DIA 

- Reduções finais dos Projetas de Dc:cre\o Legislativo n., 25, de 
1978 c de Resolução n•s 23 c 24, de 1979, constantes da Ordem do Dia da 
presente sessão. Aprovadas, nos termos dos Requerimentos nvs 163 c 164, 
de 1979. i\ promulgaçã~. 

2.5- DISCURSO APOS A ORDEM DO DIA 

SENADOR DIRCEU CARDOSO- Posse do escritor Alan Viggia· 
no nu Academia Brusilicnsc de Letras. 

2.6- DESIGNAÇÀO DA ORDEM DO DIA DA PROXIMA 
SESSÀO. ENCERRAMENTO. 

3- MESA DIRETORA 

4- LIDERES E VICE-LIDERES DE PARTIDOS 

5- COMI'OSIÇi\0 DAS COMISSDES PERMANENTES 
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ATA DA 74!! SESSÃO , EM 23 DE MAIO DE 1979 
l!! Sessão Legislativa Ordinária, da 9!! Legislatura 

PRESIDENCIA DOS SRS. LUIZ VIANA, DINARTE MARIZ, ALEXANDRE COSTA, 
GABRIEL HERMES E GASTÃO MI:JLLER 

ÃS 14 HORAS E 30 MINUTOS, ACHAM-SE PRESENTES OS SRS. 
SENADORES: 

Adalberto Sena- Raimundo Parente- Jnrbas Passarinho- Alexan
dre Costa- Henrique de La Rocquc- Bernardino Viana- Hclvldio Nu
nes - AI mi r Pinto - José Lins - Mauro Bcncvidcs- Ascnor Maria -
Dinartc Mariz- Cunha Lima- Humberto Lucena- Nilo Coelho- Luiz 
Cavalcante- Jutahy Magalhães- Lomanto J6nior- Luiz Viana- Dir
ceu Cardoso - Moacyr Oalla - Nelson Carneiro - Itamar Franco -
Amaral Furlan- Franco Montara- Orestes Quércia- Benedito Ferreira 
-Henrique Santillo- Gastão MUller- Mendes Canalo- Saldanha Dcrzi 
- Evclúsio Vieira - Lcnoir Vurgas - Paulo Brossard - Pedro Simon. 

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

O Sr. J9.Sccretârio procederá à leitura do Expediente. 

E lido o s~guime 

EXPEDIENTE 

MENSAGEM 

Do Senhor Presidente da R~pública, submetendo ao Senado a escolha de 
nome indicado para cargo cujo proYimemo depende de sua préYia aquiescência: 

MENSAGEM N• 78, DE 1979 
(n• 138/79, na orl&om) 

Excclcntfssimos 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 escolha, que deSejo 
fazer, do Doutor Luiz Gonzaga do Nascimento c Silva, Bacharel cm Ciên
cias Jurldicas c Sociais, para exercer a função de Embaixado do Brasil junto 
à República Francesa, nos termos do parâgrafo primeiro do artigo 22 do De
creto n• 71.534, de 12 de dezembro de 1972. 

2. Os méritos do Doutor Luiz Gonzaga do Nascimento c Silva, que me 
induziram a escolhê-lo para o desempenho dessa elevada função, constam da 
anexa informação do Ministério das Relações Exteriores. 

Brasriia, 21 de maio de 1979. -Joio B. Flauelndo. 

INFORMAÇÀO 

Curricu/um· Vilae: 
Doutor Luiz Gonzaga do Nascimento c Silva. 
Nascido cm Itajubâ, Minas Gerais, cm 24 de janeiro de 1915. 
Bacharel cm Ciências Juddicas c Sociais pela Faculdade de Direito 
da Universidade do Brasil, Rio de Janeiro, 1936. 
Ministro de Estado do Trabalho, 1966 a 1967. 
Ministro de Estado da Previdência c Assistência Social, 1974 a 
1979. 
Presidente do Banco Nacional da Habitação (novembro de 1965 a 
ugo•to de 1966). 
Consultor Jurfdico do Ministério do Plancjamcnto c Coordenação 
Econômica (1964·1965). 
Membro do Conselho de Administração do Banco Nacional da 
Habitação (1970-1974). 
Delegado Governamental na Missão Económica Enviuda h União 
Soviética, sob a Chefia do Ministro do Plancjamctito (1964). 
Chefe do Departamento Jurfdico do Banco Nacional do Dcscnvol· 
vimcnto Económico (1957·1961). 
Advogado c Dirctor de Empresas Industriais. 
Membro de vArias Comissões para Reformas Legislativos. 

Colaborudor de Revistas JurldicllS, como Revista Forerue, Revista de Direito 
Admlnlslrallvo, Jurldlca, Rtvlsla de Critica Judlcldrla, Rtvlsla de Jurlsprudtn
clo Brasileira. 

Colaborador Regular do Jornal do Brasil, de 1967 a 1970 o de O Globo, de 
1971 a 1973. 

Llvr"" e Artlaos Publlcodoo: 

"Rumos para um Brasil Moderno", Editora APEC, Rio de Janeiro, 1970. 
"A Educação que nos convém", cm colaboração. Editora APEC, 1959. 

"Fundamentos para uma Politica Educacional Brasileira", Journal of /nttra· 
merican Affairs, da Universidade de Miami. 
"O Papel do Jurista em um mundo cm transformação", Instituto dos Advo
gados Brasileiros. 
"O Papel do Jurista no Processo de Desenvolvimento e Outros Ensaios", 
Revista do Instituto dos Advogados Brasileiros, março de 1974. 
"O Mundo cm Transformação", Livraria José Olimpio Editora, 1976. 

Med•lhas: 

Grande Oficial da Ordem do Mérito Militar. 
Grã-Cruz da Ordem do Mérito do Trabalho. 
Grande Medalha da Organização Internacional do Trabalho. 
Medalha do Mérito do Estado do Pernambuco. 
Grã-Cruz da Ordem do Mérito Naval. 
Grande Oficial da Ordem do Mérito Aeronáutico. 
Comenda Santa Apolônia. 
Grã-Cruz da Ordem do Mérito de Brasflia. 
Grande Medalha da Inconfidência. 
Grã-Cruz da Ordem do Rio Branco. 

TrofáJ: 
Personalidade Global, 1974. 

Titulo: 

Conselheiro Honorllrio da Federação das IndCJ.strias do Estado de Minas 
Gerais. 

Coaferinclu: 

Escola Suprcior de Guerra. 
Escola de Estudos Navais. 
fnstitutio dos Advogados Brasileiros. 
6• Conferência Nacional da Ordem dos Advogados do Brasil. 
Pontiflcia Universidade Católica do Rio de Janeiro. 
Instituto de Pesquisas Sociais - IPES. 
Associação Comercial de Minas Gerais, Scmintuio sobre a Previdência So
cial. 
Associação dos Diplomados da Escola Superior de Guerra- ADESG-DF. 
Confederação Nacional de Aaricultura, Belo Horizonte, Encontro Nacional 
de Federações de Agricultura. 
Federação Brasileira de Hospitais, V Convenção Brasileira de Hospitais, 
Salvador, DA. 
Federação de Agricultura do Amazonas, V Semin6rio de Desenvolvimento 
Rural do Amazonas. 
Aula Magna na Universidade Cândido McndCll, Rio de Janeiro. 
Conferência na Fundação Estadual do Bcm-Estar do Menor, Porto Alegre. 
Universidade Federal do Rio de Janeiro, 
Comissão de Trabalho c Legislação Social da Câmara dos Deputados. 
Comissão de Saúdo da Câmara dos Deputados. 
Federação das Indústrias do Rio de Janeiro, 
Comissão de Lcgislaçilo Social do Senado Federal. 
Business Intcrnacioital, Brasfiia. 

Brasflia, 8 de maio de 1979. -(S.'IfodeQuelrozDuarte), Chefe da Di· 
visão do Pessoal. 

(Ã Comissão de RelaçÕ<s Exurlores.) 

O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa) - O Expediente lido vai h 
publicação. 

Sobre u mesu, projetas de lei que serão lidos pelo Sr. l'·Secrctllrio. 

• 
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PROJETO llE LEI DO SENADO N• 140, DE 1979 

As..ttegura dlrchos ii: promoção c apmvelrMmento do cmpre~udo 
cm athidudc prlvutlva de hahllltaçào quallncada. 

O Congresso N:1cional decreta: 

Art. J9 Os parágrafos 29 c J9 do art. 461 da Consolidação das leis do 
Trabalho, aprovadu pelo Decreto· lei n• 5.452, de 1• de maio de 1943, passam 
a vigorar com a seguinte redução: 

"§ 29 Os dispositivos deste artigo não prevalecerão quando o 
empregador tiver pessoal organizado cm quadro de carreira, hip6· 
tese em que as promoções deverão ser feitas, alternadamente, por 
merecimento c por antigUidade, dentro de cada categoria profissio· 
nal c nfvel de carreira. 

§ J9 No caso do parágrafo anterior, o empregado que, dcs· 
viado de suas funções na empresa, exercer por pcrfodo superior a 
dois anos, atividade privativa de habilitação qualificada, scrú upro· 
vcitado nas funções efetivamente desempenhadas, observado, 
quanto a salário, o disposto neste urtigo." 

Art. 29 Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas 
as dbposiçõcs cm contrário. 

JUJtlncoçi~ 

O art. 461 da Consolidação das Leis do Trabalho tem a seguinte re· 
dação, que lhe foi dada pela Lei n• 1.723, de 8 de novembro de 1952: 

"Art. 461. Sendo idêntica a função, a todo trabalho de igual 
valor, prestado ao mesmo empregador, na mesma localidade, cor· 
responderá igual salário, sem distinção de sexo, nacionalidade ou 
idade. 

§ I• Trabalho de igual valor, para os fins deste capítulo, scr6 
o que for feito com igual produtividade c com a mesma perfeição 
técnica, entre pessoas cuja diferença de tempo de serviço não for 
superior a dois anos. 

§ 2~' Os dispositivos deste artigo não prevalecerão quando o 
empregador tiver pessoal organizado cm quadro de carreira, hip6· 
tese cm que as promo~;õcs deverão obedecer aos critérios de anti· 
gUidadc c merecimento. 

§ 3~' No caso do parâgrafo anterior, as promoções deverão 
ser feitas alternadamente por merecimento c por antigUidade, dcn· 
tro de cada categoria profissional." 

Desta redução, resulta que, quando existir quadro de carreira organiza· 
do na empresa empregadora, as promoções dos empregados obedecerão, ul· 
tcrnadamcntc, os critérios de antigUidade c de merecimento. Assim, à regra 
mencionada no .. caput" do art. 461, segundo a qual "todos os que estejam 
nas mesmas condições de serviço deverão receber o mesmo saltaria", dccor· 
rência do princfpio constitucional do .. sulúrio igual pura trabalho igual", 
acrescentou-se essa norma também indispensável, da permissão de o cmprc· 
gado mais antigo ou o mais capaz estar em situação diferente c melhor rcmu· 
ncradu c:m face da peculiar organização dn empresa e condições ujustadus 
pelos prbprios interessados. 

O que se quis, na prática, com as disposições vigentes do urt. 461 c seus 
parágrafos, foi preservar, nas mãos do empregador, uma das peculiaridades 
do poder dirctivo ~obre a empresa, de tal modo que:, respeitado upena!' o 
principio da igualdade de tratamento salarial, a esse- empregndor- conti· 
nuussc cabendo a faculdade de realizar melhorias salariais c: promoções. 

Embora contendo claro objetivo de favorecer o empregado, os pnrúgra· 
fos 211 c 39 do artigo deixaram de consignar particularidades que tornariam 
muis abrangentes e elicazes os direitos que assegurum. Essas pnrticuluridades 
podem ser assim sintetizadas: 

a) fuler com que as promoçõe~ s~ dé:em dentro de: cada Clttcgoriu J')rofl~· 
sionul c nfvcl de carreira; 

b) fnzcr com que scjn aproveitado, nu função puru u qual se exija quali· 
ficuçito e.spcciul, o empregado que por mai~ de: dob unos csteju cxen:cndo tal 
runçi•o. 

·\ rcd:1çüo proposta, aJ')crfciçou o~ dio•rositivo~ dn artigo 4td, 
L'tlfllflulihiliz.undo·OS com o csplrito que os inspirou c restrinRc o cxct~so de 
:trhitrlll utuulmcntc concedido ao empreg:til,lr . .'\ lê:m Ui~;su, un;llrpura uo tex· 
ttl consolidado, u rcsflc.:ilo de rec:nquadrumellhl de t:mprcRudo lJUC C'-Crct: nu 

emprc~" função diversa du estabelecida no contrato de trabalho, o entendi· 
mcntn dos Trihunais, manifestado, entre outros, nos seguintes Ac6r<li1m: 

"Reclamação Trabalhista- Admissão como "Auxiliar Técni· 
co"- Atividade real de "Geógrafo"- Direito aos sul árias do car· 
go de melhor qualilicaçào- Data de suu vigência- O emprega· 
do, admitido como "uuxiliar técnico'' do lNCRA, porém, cxcrcen· 
do as funções de 'geógrafo", tem direito aos sal6.rios logo cfctivu
mentc: desempenhado. Todavia, como a função depende de diplo· 
mu ou titulo de habilitação, as vantagens devem ser pagas a partir 
de quando a reclamante obteve o licenciamento univcrsit6.rio'' (Rc· 
curso Ordinário n• 2.064- RS. TFR, publicado no DJ de 24·6·76, 
p6g. 4.746); 

"Exercendo cm curátcr permanente, função técnica diversa e 
de maior hierarquia, faz jus o empregado não só uos respectivos sa· 
!árias como a novo enquadramento" (Recurso da Revista n9 
01801/72, TST, Decisão n• 965, ln DJ, de 25·9·76, p6g. 6.366); 

"Provocado o excrcfcio de função superior àquela na qual se 
achava classificado, impõe-se o reconhecimento do direito à pro
moção pela via da rcclassificnção ou pela equiparação" (Recurso 
da Revistu n• 02836/70, TST, publicado no DOU do então Estado 
da Guanabara, cm 28·12·70); 

"Reclamação trabalhista - Alteração contratual tácita - O 
exercício de determinudu função, diversa daquela para a qual o cm· 
pregado foi contratado c por longo tempo, importa cm altcruçào 
tâcitu do contrato de trabalho. À empregada admitida como Ser
vente e ora prestando serviços de Auxiliar de Administração, tendo 
a seu cargo, entre outras tarefas, u revisão de contas médicas e hos· 
pitalurcs, não é passivei negar as conseqUéncius do desvio" (Recur
so Ordinário n• 2046·RS. TFR, publicado no DJ, de 24·6· 76, págs. 
4.745/6). 

A nova rt:daçào, impede, ainda, que o empregador usufrua por muito 
tempo (mais de dois anos) do trabalho c do esforço de um empregado co· 
mum na função de empregado qualificado, sem reconhecer a esse trabalha
dor as vantagens salariais inerentes às funções que ele efctivumente destmpe· 
nha. 

A presente proposição, além de atender a rigorosa exigência de justiça, 
representa uma contribuição para o descongestionamento do Poder Judi
ciário. 

Saiu dus Sessões, 22 de maio de 1979. - Franco Montoro. 

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

PROJETO DE LEI DO SENADO N• 141, DE 1979-Complementor 

Introduz olteroçio no Lei Complementar n• 25, de 2 de julho de 
1975, que "estabelece critério e llmltn poro 1 Oxoçh do remune
rac;io dos Vereadores". 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. I• O art. 99 da Lei Complementar n• 25, de 2 de julho de 1975, 

passa a vigorur com a seguinte redução: 

"Art, 99 A população do municlpio scr6 aquela estimada 
pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia c Estatlstica (18· 
GE), que fornecerá por certidão, quadricnalmcntc, os dados hs Cü· 
murus Municipais." 

Art. 29 Estu Lei entrará cm vigor na data de sua publicacào. 
Art. J9 Revogam-se as disposições cm contrArio. 

Justlncoçio 

Pum os efeitos de eficaz uplicuçi\o do disposto no urt. 49 da Lc! Comple
mentar ntJ 25, de 1975 (que fixa os critérios de população nos quais se busca
rão os limites de remuneraçilo dos vereadores), o urtigo 99 do mesmo diplo
ma legal cstubc:lccc que o IDGE forneccrâ os dados dus respectivas estimati
vas às Câmaras Municipais interessadas. 

Não diz, entretanto, u lei com que periodicidade ou quando o I BGE for-
nccer{t tais dados, o que evidencia falha gritante. ' 

Pr~~umrvd embora que tais dados devam ser fornecidos com a mcsmu 
pcriodicidudc com que sào feitas as estimativas ou, então, untes de as clmm· 
r;i' municipui~ lixarem u rcmuncrnçi\o de seus vercudorcs, não é isto o que 
cstft ~~nnsignado rxprc:ssamcnte nu lei, sendo certo, ademais, que mutc::riu de 
tal importflnda ni'io pode baseur-~e ou depender de prcsuncõc:s ou cKpeCtnti-
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O nosso projeto visa, justamente, corrisir tal lacuna, mscrindo no texto 

Uo referido art. 9~ a palavr:1 "quudrienalmentc", que í: par" ali ti c ar c~tahek
ddn, de modo cxprcs.~o, a obrigutoricdadc de o IBGE fomcccr, por ccrti
dfln, os d:~dos populacionais de cada Município, indepentementc do intcrc~
w das ~u~s cúmara.~ municipais. 

Tal providênci:t permitirá :1ind;1 que· os dado.~ populacionai~ do~ mu
nidpJos de maior densidade ~ejam rnr:lhor utilizado~ por ~u;ts ;tdmini~
tra~,:õcs, jú que conhecido!! c permant:ntementc atualizhdm. Como se sabe. o 
número de habitantes de um município- principalmente ~c de fnr grande 
- ..:rcscc dt: mudo vcrtiginmo cm face do:. constantes movimento~. rnigra
:ôrios, indispondo us re!!pectivas :.tdministraçõcs de meio para conhecer 
.llualilaliamente es~e núme~o, a n:io ser atr<~vi:s do IBGE. 

Sala das Sessões, 23 de maio de 1979. - Oreste5 Qutrcl11. 

LEGISLAÇÃO CITADA 

LEI COMPLEMENTAR N• 25, DE 2 DE JULHO DE 1975 

Estabelece critério e llmllcs para a nxaçiio da rtmuneraçiio dt 
Vereadores. 

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 

Art. 99 A população do Município será aquela estimada pela Fun· 
dação Instituto Brasileiro de Geografia c Estatística (IBGE), que fornecerá, 
por certidão, os dados às Câmaras interessadas. 
... " ' ' . " ' ..... " ...... " .. ' ' ...... ' .. " . ' ...... " ... ' .... ' " ' .. 

( Á Comissão de Consliluiçào e Ju.uiça.) 

PROJETO OE LEI DO SENADO N• 142, OE 1979 

Dispõe sobre o sa"rlo-ramOia devido ao empregado na rorma da 
l<ilalaçio da Pre•ldênela Social. 

O Congresso Nacional decreta: 

Art. I~' A cota do salário-famflia a que se refere a Consolidação das 
Leis da Previdência Social, será devida ao empregado: 

I - por filho menor de 21 anos; 
11 - por filho invlllido; 
III - por tilha solteira sem economia própria; 
IV- por filho estudante que freqUenta curso secundário ou superior, 

em estabelecimento de ensino oficial ou particular, e que n~o exerça ativida
de lucmtiva, até a idade de 24 anos. 

Parágrafo único. Compreendem-se nas disposições deste artigo os fi. 
lhos de qualquer condição, os enteados, os ado ti vos c o menor que, mediante 
autorização judicial, viver sob a guarda e sustento do empregado. 

Art. 2~' Esta lei entra em vigor nu data de sua publicução. 
Art. 3~' Rcvognm·se as disposições em contrário. 

Jusllfieaçio 

O objetivo do presente projeto é o estabelecimento da paridade de si· 
tuações entre empregados, subordinados h Consolidação das Leis do Traba
lho c regidos pela Consolidação das Leis da Previdência Social, e servidores 
públicos civis da União, submetidos ao regime estatutário, no que tange à 
disciplina do direito ao sn\Ario·fnm!lia. 

De fato existindo, entre uma situação c outra, profunda diferença, no 
que respeita aos beneficiârios do sall!.rio-famllia, com prc:jufzo evidente pura 
o pessoal sob a sistemática da CL T, nada mais justo do que observar-se, na 
espécie, um critério de igualdade, considerada a identidade de causa c efeito 
entre os dois institutos, 

Sulu das Sessões, 23 de maio de 1979. - Cunha Lima. 

(Ás COmissões de Constiluiçào e Jwlfça, de Legislação Social t! 
dt Fi11ança.r.) 

PROJETO OE LEI DO SENADO N• 143, OE 1979 

"Dispõe sobre o saljrlo profissional dos Técnicos de Enferma .. 
aem." 

O Congresso Nacional decreta: 

Art. i' A remuneração mínima mensal devida aos Técnicos de Enfer· 
mugem, cm nenhum u hipótese poderl!. ser inferior ao valor de 3 (três) su
lllrios mlnimos regionais, 

Art. 2v A inobserv1incia do disposto no artigo unterior sujeitará os 
empregadores infrutores a multu de CrS 50.000,00 (cinqUenta mil cruzeiros), 
com os rcujustumentos anuuis determinudos n:1 forma du Lei n~ 6.205, de 2Q 
d< abril d< I 'J75. 

Ar!. Jv bta !1!1 entra em vigor nu data de sua publicação. 
Ar! -'v Revu~am·sc a~ di~pnsiçOes em contrúnn 

Ju~:iflcnçiío 

O dc.-.cnvnlvimcr.Lil lfa .'vlcdH.:uw, da S.11Jde Públicu e J;1 própria Enfcr· 
magcm dl.!tcrrninou o ~ur~:imentu de uma nnva prvfis~üo- J c.J,J T~<.:nK1l t!c 
Fnkrm;tgt:m. ljll!; ainda r:~to teve ~r:u t..::wn:icin rcgulamentJdri, pot~ n~u 

cnn~tnu d:t Lei n~ ~/JIJ.t. de 17 d•.: :.r:tr:n1hro Ue !95~. que n:gubmc:nlnu r; 

l'Xt:rdcin 1!a l.!nfr.•rma~·cm proti~sional. 
';~ rt:cn11.:o-; de Enfcrma~crn, no enran10, o;:w prori~si0n;ti~ de nível mé

diu que r::•;erccm importuntes atnbuiçõc~. prestando cuid~dos de conforto r: 
:li,!!Jt:rlt: ans pacir:ntr!'\; observando c registrando sinais c ~internas apresenta
do.~ peln~ paciente~: fazendo tratamentos com lavagem e in~tilaçào ve~kal t: 
orspiruçàu tlt: 'ir:cn.:çàcs; colhendo materiais para e:<ames de laboratório: mi
nistrando mcdk:amcntos; fazendo curativos; instrumentando cm inter
venções dr(trgicas: c~ccutando utividades de apoio c outras. 

Sem embargo das relevantes funções que exercem, aos Técnicos de En~ 
fermagem í: atriburda remuneração irrisória e incompatível com a missão 
que executam. 

Por esse motivo, atendendo ajusta reivindicação dos integrantes dessa 
categoria profissional, prt:conizamos, nesta proposição, que em nenhuma h i~ 
pútesc a remuneração mínima mensal dos Técnicos de Enfermagem poderá 
~er inferior ao valor de três salários mínimos regionais. 

Com o objctivo de dotar a medida proposta da necessária eticúcia, o 
projetado comi na a aplicação de penalidade aos empregadores de inobserva .. 
rem suas disposições. 

Em se tratando de providência justa, pois procura atribuir remuneração 
condigna à sofrida categoria dos Técnicos de Enfermagem, esperamos venha 
a iniciativa a merecer a aprovação dos dignos membros desta Casa. 

Sala das Sessões, 23 de maio de 1979.- Nelson Carneiro. 

LEGISLAÇÃO CITADA 

LEI N• 6.205, DE 29 DE ABRIL DE 1975 

Estabelece a descaracu:rizatão do salário mínimo como iator de 
correçiio monetária e ucrescenca parâarafo ünlco ao artigo I~' da Lei 
n9 6.147, de 29 de novembro de 1974, 

O Presidente da República. Faço saber que o Congresso Nacional de
creta e t:U sanciono a seguinte Lei: 

Art. t~ro~ Os valores monetârios fixados com base no salârio mínimo não 
serão considerados para quaisquer fins de direito, 

§ 1~ Fica excluída da restriçüo de que trat:t o caput deste artigCJ. a fi. 
xaçào de quaisquer valores salariais, bem como os seguintes valores ligados à 
legislação dt1 Previdência Social, que continuam vinculados ao salário mini· 
mo: 

1- os beneficias mínimos estabelecidos no artigo 3~' ~a lei n~' 5.890 
('). de S de junho d< 1973; 

II -a cota do salário .. famflia u que se refere o artigo 29 da Lei n~' 4.266 
(').de 3 de outubro de 1963; 

III- os beneficias do PRORURAL (Leis Complementares n•s li("), 
d< 25 de maio de 1971, e 16 ('),de lO de outubro de 1973, pagos pelo FUN· 
RURAL: 

IV- o sulário·base e os bcncllcios da Lei n• 5.S59 ('), d< li d< d<· 
zembro de 1972; 

V- o bencllcio instituldo pela Lei n• 6.179,' de 11 de dozembro de 
1974; 

VI- (vetado). 
§ 2• (vetado). 
9 3~' Para os efeitos do disposto no artigo 5~> du Lei n~' 5.890, de 8 de ju· 

nho de 1973, os montantes, atualmente correspondentes aos limites de 10 e 
20 vezes o maior sulf.trio mínimo vigente serão reajustados de acordo com o 
liisposto no~ artigos I~' e 2~' du Lei n9 6.147, de :!9 de novembro de 1974. 

§ 4~' Aos contratos com prazo determinado, vigentes na data du publi
cação destu Lei, inclusive os de locução, nUa se uplicuri'lo, até o respectivo 
término, as disposições deste urtigo. 

Art. :!Y Em substituição à corrcçào pelo salário mínimo, o Poder Execu
tivo estubelecerá sistema especial de ntuulizuçil.o monetária. 

Purágruf('l único. O coeficiente de ;~tualizaçilo monctf.tria, 'ii!J:lUndo o 
disposto neste artigo, serf1 buscado oo futor de reajustamento sulurial a que 
se referem, os artigos \Y c 2~' da Lei n~> 6.147, de ~9 de novembro de 1974, ex
duido o ~.:octicicntc de <IU!llcnto de produtividade. Poderf.t estabclcccr·se 

I 
I 
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. :\rl. Jll O arti~n I" da Lei nv ti.l47, de 29 de lhl\'cWhro dt" ltl7J, llc:L 
;~c~c:,cido de rarúgrafo único, com a seguinte rc:da~ilo: 

"Purúgrafo único. Todm o~ salário:; superiores u JO ttrima) 
vcn: . ., o maior salário mínimo vigente no País tcrüo, como n:aju~>la· 
mcnto legal, obrig;Jtório, um acréscimo igual à importünciu rc~td
tante d;J aplicação :\quclc limite da taxa de reajustamento dt:corrcn· 
te Uo disposto no cuput deste artigo," 

Art. 4~' Estu Lei entra em vigor na data de sua publicação, rcvo~adus as 
Jispo ... içõcs cm contrário. 

ERNESTO GEISEL - Presidente da República. 
Amoldo Prleto. 

(Às Comis.Hif's de Constituição e Justiça, de Lt•gis/uçào Social t' 
dt Saúde.) 

PROJETO DE LEI DO SENADO N• 144, DE 1979 

Elev• o Vllor de bendiclos mrnlmos a Cllrgo do INPS, dlndo 
no.va redaçio do i 5• do art. 3• da Lei n• 5.890, de 8 de junho de 
1973. 

O Congresso Nacional decreta: 

Art. I• O§ 5• do artigo 3• da Lei n• 5.890, de 8 de junho dcl973, passa 
u vigorar com a seguinte redaçào: 

"§ 59 O valor mensal dos beneficias de prestação continuadu 
não poderá ser inferior aos seguintes percentuais, cm relação ao va
lor do salário mlnimo mensal de adulto vigente na localidade de 
trabalho do segurado: 

I- a IOÓ%, para os casos de auxilio-doença c aposentadoria; 
II- a 60%, para os casos de pensão." 

Art. 2'~~ Os encargos decorrentes do disposto no artigo anterior serão 
ater1didos, sem aumento de contribuição, com as receitas previstas no art. 69 
da Lei Orgânica da Previdência Social. 

Art. J9 Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas 
as disposições cm contrário. 

Justlfiaçio 

O dispositivo da Lei n• 5.890, de 8 de junho de 1973, modificado pelo 
projeto tem, presentemente, esta rcdaçào: 

"§ 59 O valor mensal dos beneficias de prestação continuada 
não podcrã ser inferior aos seguintes percentuais. cm relação nova
lor do saUuio mfnimo mensal de adulto, vigente na localidade de 
trabalho do segurado: 

I -a 90%, para os casos de aposentadoria; 
11- a 15%, para os casos de auxilio-doença; 
III- a 60%, para os casos de pensão.'" 

A redução prevista na legislação cm causa entre a remuneração recebida 
pelo sc8urado c a pensão deixada, na ocorrência da morte, a seus dcpcnden· 
tcs pode ser admitida pelo rato de que, dcsapare<:ido o cherc da ramma c dcs· 
falcado o grupo familiar de um de seus membros a despesa indispcnsãvcl h 
subsistência serâ menor. 

Tal redução, todavia, não ê admissivel nos casos de au:dlio .. doença c de 
invalidez. • 

1:. que, enfermo, o trabalhador tem suas despesas aumentadas e nada 
juslifica que possa passar a receber, nessa grave conjuntura, mensulidudc in .. 
feriar ao próprio salârio-mfnimo que, constitucionalmente se destina n "sa
tisfazer, conforme as condições de cada região, as necessidades normais dos 
trabalhadores c suas fumrlias". 

Dar o pleno cabimento da presente proposiçi\o, resultante de reivindi
cações rormuluda pelo 11 Congresso dos Grllficos. 

Cube, finalmente, assinalar que a presente proposição, atenta ao requi
sito de que trata o parâgrufo único do artigo 165 do texto constitucional, in· 
dicu fonte de custeio bastante para o encargo que acarreta, ali6s incxpressi-
vo. 

Sala das Sessões, 23 de mnio de 1919. - Franco Montoro. 
(Às Comissõe.f d~ Con.rtituiçào ~ Ju.rtiça, dt Lt•gi.flarüo Social~ 

dt• Fimmras.) 

O SR. !'RESIDENTE (Alexandre Co,;tn) - Os projctos lidos serào 
puhlicados c remetidos às comissürs comprtcntes. 

Sohn· a mesa, requerimento qur: será lido pelo Sr. JQ.s~crctflriu . 

E lido o .H'KUitllt' 

REQUERIMENTO N• lW, DE 1919 

i'ios termos do artigo 47, inciso I do Regimento Inlcrno, requeiro seja 
con~1dcrad~1 de licença para tratumento de suúdc, conforme ate!ttudo médico 
anexo, o perlodo de 6 a 16 de abril de 1979. 

SuJa dus Sessões, 22 de maio de 1979.- Jaaloon B"rreto. 

o SR. I'RESIDEN'fE (Alexandre Costa)- O requerimento lido cstú 
devidamente instruido. 

Em votação o requerimento. 
Os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam :icntudos. (Pausa.) 
Aprovado. 
Aprovado o requerimento, fica concedida a licença solicitada. 

O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costu)- Sobre u Mcsu, rcquerimcn· 
to que serú lido.pelo Sr. Jv.sccretúrio. 

E lido o seguinte 

REQUERIMENTO N• 161, DE 1979 

Requeiro, nos termos do art. 367 do Regimento Interno do Senado Fe
deral, o dcsarquivnmento do Projeto de Lei do Senado n• 252/75, que acres· 
centa parágrafo uo art. 32 da Lei n9 3.807, de 26 de agosto de 1960 (Lei Or· 
gánica da Previdência Social) para o fim de permitir aposentadoria propor· 
cional aos 25 anos para os segurados do sexo masculino c 20 para os do sexo 
feminino. 

Sala das Sessões, 23 de muio de 1919. - Orestes Qu&clo. 

O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa)- O requerimento que vem 
de ser lido scrll publicado c inclufdo cm Ordem do Dia nos termos regimen
tais. 

Há oradores inscritos. 
Concedo a palavra ao nobre Sr. Senador Pedro Simon. 

O SR. PEDRO SIMON (MDB- RS. Pronuncia o seguinte discurso.) 
- Sr. Presidente c Srs. Senadores: 

A questão económica no Brasil, nos últimos anos, vem sofrendo um in· 
questionável agravamento. 

A qualidade de vida dos brasileiros caiu a nfvcis inferiores, empurrada 
pela concentração da renda nacional que, gerada pelo esforço comum, tem 
sido repartida apenas com uns poucos privilegiados. 

Esta tem sido- e continua sendo- a conseqUência única de tão decan· 
tado quanto falso "milagre brasilciio", com que os aprendizes de feiticeiro 
da nossa economia travcstiram a chamada revolução, csbulhando a Naçlo. 

Se cm 64, realmente, tivemos uma revolução, fundada embora cm mui~ 
tos equivocas históricos, não importa, essa proclamada rcvoluç1to foi apro
veitada para o mascaramcnto do verdadeiro ••golpe de estado"', consumado 
adiante, quando tecnocratas c burocratas, numa aliança de interesses incon· 
fcssávcis, assumiram o comando do Estado com incontrolft.vcl inscnsibilida· 
de c sob o impêrio da repressão total, pcrprctaram o grande embuste, sacrilc· 
gamcntc chamado de .. milagre". 

O regime excepcional, até então militar, perdeu essa condição, tomado 
de assalto por novos senhores. A partir dai, tecnocratas c burocratas passa
rum u operar no sentido da ampliação das fronteiras de seus domfnios. 

Era a conscqUéncia buscada pela irracionalidade do Al-5 - mordaçu 
que se impô5 h Naçilo, paru que todos os meios c modos de participação eco· 
nõmica c social fossem silenciados c a antinaçilo pudesse agir sem óbices, se· 
gundo seus compromissos contrârios aos interesses nacionai!l. 

Estabelecido o novo sistema de forças, afinnado, de costas lt verdade, 
democràtico c cristiio, seu império evidenciou profundo desprezo pelos tra
balhadores, os quais passaram a cumprir cm condições humilhantes seu mis· 
ter de produzir. 

A insensibilidade dos novos donos de todas as verdades da Nuçno ter· 
minou por ampliar sua uçiio, marginalizando, ofinul, todos os segmento~ so· 
ciuis, componentes da Pútria comum, que nilo aceitaram o compromctimcn· 
to com as multinacionais que o tccnoburocracia impunha. 

Aos trubulhadorcs e suas fumllias seguiram-se os estudantes, os servi· 
dores públicos, os profissionais liberais, os cmprcsltrios brasileiros- toda u 
Nuci&o que nilo uderiu, nem se curvou, enfim. 

Se uos estudantes impuscrum- uté ontem- o 477 c o 228, os nOS!oO~ 
cmprcsúrios forum acusmlos pnru u entrega de sUilS iniciutivuli un domlnio 
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da~ multina~.:wnais, dc~nacionalit<~ndo-.,e o esforço brasileiro, cm prnvcitn 
Jo apetite pantugruCiico do capital .~cm p!ttria. 

Montou-se, entt10, uma impcnctr[lvel qu:mto tn~cnsível c:strutura ~ócio· 
c~..:onómica, paru gerir nossos dc~tinos de povo de umu Nuçào ocupudu. 

Em primeiro lug;~r, o uchutumcnto ~:ilurial, Uito c repetido medidu Uc 
~alvaçiw pllhlica, serviu, vcrdudciramentc, puru dcsvitalii'.ur o mercado inter
no, n:tluzindo ao máximo suu capacidudc de compm. 

Lcvou-sc cs.'la determinação 1ts últimas conscqUi:ncius, pela rcprc~slto 
aos tr;.lbalhadores nos sindicatos e, inclusive, com a confessuda adulteração 
dos índice~ do cmto de vida, pura redui'.ir, mab aind:1, ~eu~ :.alúrios. 

A Naçf10, sob censura absoluta U lmprc:n'ia c sob a constante <tmcaça de: 
um ignominioso uparclhamento impropriamente chamado de Scgurunç;1 
Nacional, nf1o tinhu condições de munifcstur seu pensamento- nem pura 
c.xpor o ~ofrimcnto que lhe impunham, nem para dizer sua vontade de libcr
t;tçtw. 

Os súcias do poder manobravam livremente, estabelecendo suas priori
dudc~. res<:rvando para o povo apenas as migalhas dos resultados que os en· 
riqueci;1m. 

Empobrecemos a olhos vistos. Um terço da população ativa do Pais foi 
condenada a ap<:nas sobreviver, colocada nos limites da miséria absoluta. 

Ignorou-se o papel social do salário. Deu-se a ele a nova e paradoxal 
função de marginalizador de setorcs cada vez mais amplos da sociedade bra· 
sileira. Por esta razão estamos reaprescntando, com algumas modificações, o 
Projeto do Deputado Alceu Collares, que estabelece novos crit~rios e nor· 
mas para o cálculo do salário mfnimo. 

Pum os campos, a politica de remuneração foi calcada em determi· 
nuçàes sem conteúdo humano, pois, indiferente aos valores lin:mceiros das 
culturas, agravou o problema da mão-de-obra rural, liberando-a, indepen· 
dcntemente de qualquer crit~rio sócio-cconômico. 

Houve a conjugação de diferentes fatores, como o descrit~rio dos preços 
minímas, a introdução, a toque-de-caixa, de uma tecnologia comprada alhu· 
rc:s, sem fundamentação histórica, apenas para levar ao consumo de máqui· 
nas e implcmentos agrfcolas, produzidos na minoria, pelas multinacionais. 
E, ainda, verificou-se a disseminação dos minifú.ndios, na geração das gran· 
des propriedades, em atenção às culturas de exportação, donas de todos os 
linanciamentos. 

A verdade é que, financeiramente pressionados, o pequeno e m~dio pro· 
prietários rurais cederam suas terras, ou a boa parte delas, pelo que as cultu· 
ras de subsist~ncia cafram a níveis tão bahtas que nem dão mais p<~.ra aten· 
der, sequer, ao sustento dos lavradores e de suas famílias. 

Os preços, numa decorrência natural, estão sempre cm alta, no mercado 
consumidor interno, mas para o sacrificado produtor desses bens, com o fi. 
nanciamento praticamente imposslvcl, porque artificiosamente complicado e 
com os intermediários- como bem disse, aqui, o bravo Senador por Sant<J. 
Catarina, há poucos dias -jogando nas falhas gritantes do sistema de co· 
mercializução, os preços - repetimos- não proporcionam aos produtores 
uma justa remuneração do esforço realizado, 

Aliás, nesse sentido dizem os jornais aqui de Bras !lia. Nüo precisamos 
:;uir da nossa Capital, porque publicaram, ainda h!t pouco dias. 

O Correio Bra:i/iense de 17 do corrente: "A SAB (órgão aliciai do Go· 
vc:rno para os produtos da Capital Federal) aumenta 100% seus preços ao 
consumidor", No mesmo dia 17: "SAB assalta a bolsa do povo". Agora, no 
di;1 ~O. titulo da noticia: "Atuaçào da SAB". Reparem os Srs. Senadores, 
após a denúncia no jornal, as alterações que se verificaram nos preço~ uqui 
em Bmsilia: 

Traçando um quadro comparativo com alguns preços que vi
goraram na semana passad:1, u diferença nowdu foi a seguinte: 

Produtos 

Tomate especial 
Tomutc caqui 
Ccnoum 
Pepilll) ..... . 
Abohrinhu 
Chuchu ... . 
J>imentUo ..... , .......... . 
Repolho ... . 
Folha~ens .. 
Lawnja (dl) 
Ahacatc 

CrS25,00 
CrS 30,00 
CrS 25,00 
CrS 16,00 
CrS 16,00 
CrS 10,00 
CrS 30,00 
Cr$ 12,00 
CrS 7,00 
CrS 12,110 
CrS 12,00 

Ontem 

CrS 11,90 
CrS 20,00 
CrS 14,00 
CrSH,OO 
CrSR,90 
CrS 3,50 

CrS 17,011 
Cr$ l,HO 

CrS 4/5,00 
CrS 9,911 
CrS J,J11 

Reparem os Srs. como a açiio de um diu nos hortifrutigrunjciros surtiu 
rc~ultaJn no lcvant:lmcnto dos preços absurdos pelos quais eles eram vendi· 
Jo'i. A intcrferênci;1 do Governo determinou que eles viessem u um preço 
normal. Ou:tndo quer, o Governo age:. Agiu, merece cr~dito. O órgiio aliciai 
do Governo aceitou a denúncia no jornal, foi verificar e determinou o rebiii
xumcnto dos preços. Agora, isso acontece no Brasil inteiro, diariamente, per
manentemente. O produtor recebe: um, o consumidor paga 10, e, na verdade, 
o intermcdiúrio lic:.~ com 9. 

O Sr. José Llns (ARENA- CE)- Permite V, Ex• um aparte'! 

O SR. PEDRO SIM0:-.1 (MDB- RS)- Com muito prazer. 

O Sr. José I.lns (ARENA- CE)- Nobre Senador Pedro Simon, V. 
Ex• volta a b~ter cm chuvõc:sjú muito utilizados pelo partido de V. Ex~ Pri· 
rneiro, referindo-se ao problema salarial brasileiro, c segundo, fazendo u d· 
taç~o de preço~. dados pela imprensa, de diversos componentes da mcsu do 
brasileiro m~dio. Não entendi bem se V, Ex• está reclamando porque os 
preços baixaram, ou se está sugerindo que uma simples palavra do Governo 
pode ft~zer baixar os preços, V, Ex•s, do MDB aqui, reclamaram muitas ve
zes, alegando que as medidas antiinflacionárias adotadas pelo Poder Público 
não foram eficientes. Quanto ao chavão dos salários ... 

O SR, PEDRO SIMON (MDB- RS)- Chavão para V Ex•, que não 
ganha salário. Para V. Ex• é chavão, O chavão que incomoda os ouvidos. 

O Sr, José Llns (ARENA- CE)- Pois bem, quanto ao maior salário 
mínimo praticamente não sofreu descesso no seu poder aquisitivo enquanto 
o menor salário mínimo ganhou cerca de 65% no seu poder aquisitivo. O sa
lário da indústria de transformação subiu 220% de 1963 até hoje. O PIB, 
nobre Senador, subiu 110%, passando de 55 bilhões cm 1963 para 192 bi· 
lhõcs de dólares em 1978. O consumo médio do brasileiro subiu 170%, nobre 
Senador, enquanto a população subiu apenas 53%. E V. Ex• sabe, ainda que 
os salários ... 

O SR. PEDRO SIMON (M DB- RS)- Eu não sei, V. Ex• é quem CS· 

tá dizendo, 

O Sr. José Llns (ARENA- CE)- Se V. Ex• não sabe, tenho então, o 
prazer de lhe comunicar. 

O SR. PEDRO SIMON (MDB- RS)- Pena que os operários tam· 
bém não saibam. Se somente cu não soubesse, não haveria problema. E o 
que V. Ex• disse, até hoje os operários não ficaram sabendo. 

O Sr. José Llns (ARENA- CE)- Mas o MDB poderia ajudar a es· 
clarecer a verdade, 

O SR. PEDRO SIMON (MDB- RS)- Mas é que V. Ex• consi,dera 
chavrto. 

O Sr. José Llns (ARENA- CE)- Os salários, no Brasil, correspon· 
dem a mais de 50% de toda a renda nacional. Então, se a renda per capilo 
cresce, dobra, se não diminui a participação dos salários, onde vamos encon· 
trar a justificativa de V. Ex•? 

O SR. PEDRO SIMON (MDB- RS)- Até hoje, o DIEESE não rc· 
cebcu resposta na sua publicação. Em 1959, para comprar a ração mínima e 
necessária pura uma pessoa viver, ela precisava trabalhar 65 horas e 5 minu· 
tos; em 1968, 101 horas e 35 minutos; em 1978, 137 horas e 37 minutos. Isto 
quem dil C o DlEESE, nobre Senudor, e nào vi resposta até hoje. 

Agora, com relação a vive: r bem, convidariu V. Ex• pura sairmos e verifi· 
carmos os preços que foram rebuixados, Não estou criticando, estou felici· 
tando. Os prccos que foram rebaixados, e vamos ver se com 852 cruzeiros e 
99 cent;tvos, que C o percentuul de alimentação, se pode: realmente viver com
pranJo alirnent:~çào mínimu e necessáriu; se com 465 cruzeiros V. Ex' fará 
com qw: o operário consiga alugar uma habitação; se com 426 cruzeiros uma 
fotmilia podcrú vestir-se; se com 135 cruzeiros se resolvem os problemas de 
higiene: c: se com 5H cruzeiros se resolvem os problemas com transporte. 

O Sr. José Llns (ARENA - CE) - Permite V. Ex• um aparte'! 

O SR, PEDRO SIMON (MDB- RS)- Nilo vou poder duro apurtcu 
V, Ex•, nlto que nito tcnhu o maior pmzer em lhe dar o aparte, mas tenho um 
di~cursll prcpumdo e tenho certeza de que o tempo C rápido. 

O Sr. Jo~é Lln~ (ARENA -CE)- Compreendo V. E.'i.' 

O SR.I'EDRO SI MO~ (MDU- RS)- Mas durei o aparte a V. E.\ 0 

t.Ü) ln)!n cu n termine, com u maim satisfação. 
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Alír1s, quero diler u V. Ex•, que r•micipa cont t<~nto brilho dos dt:bates 
dos Mudon:s que: falam sobre salários, que está m1 hora de: V. E,, vir~ trihu· 
nu e aprcs~ntar u sua idéia sob.rc este problema, para que possamos campa· 
recer ao discurso úe V. Ex• Estamos aguardando com muita ansiedade e 
anúlise de V. Ex• para termos também u oportunidade, com a maior gcntile· 
lu, de retribuir a gentilc::la de V. Ex• 

Prossigo, Sr. Presidente. 

A atividadc pastoril foi dcsvalorizudu de tal maneira que os criadores 
pmsaram a vender suus matrizes para o abate, como condiçi\o de sobrevivên· 
ciu no ramo. 

De exportadores de carne, passamos à importação, Um terminai'. cons· 
truído no porto de Rio Grande, jamais teve cm seus frigoríficos um grama de 
carne para o comércio exterior, 

Hoje, importamos não apenas carne, mas, também, uma sí:rie de produ· 
tos agro pastoris, que temos todas as condições de produzir aqui mesmo, com 
evidentes vantagens para o Pais c pura o seu povo. 

Quando vemos o dono do "milagre brasileiro" dos idos do Governo 
M~dici rcaparcçer no cenârio nacional, propondo precisamente o inverso de 
suas imposições daquela época, somos levados a concluir, com base na in· 
questionâvcl incoerência de suas atitudes, pela falta absoluta de sinceridade, 
antes ou agora. Quando Ministro da Fazenda, radicalmente contrário às 
práticas da agricultura, ou hoje, quando Ministro da Agricultura, promete 
encher a p:1nela do povo. 

Com inconccbivcl desfaçatez, anuncia~se a solução a curto prazo da 
rroblemútica da fome no Brasil, que seria superada com a produção do nos~ 
so solo c:: com o esforço da nossa determinação. 

Mas cm outras páginas do noticiârio económico, fora das manchett:s,lá 
estú dito que vamos gastar ncstC ano bem mais de I bilhão de dólares impor· 
tando alimentos, o que significará um aumento de mais de 10% sobre as im· 
portaçàt:s de 78 -alimentos que podemos produzir aqui mesmo. 

E a continuidade, portanto, da mesma política. Seguiram os mesmos 
homens, nos postos de manda, c as dirctrizcs seguem iguais. 

Tudo isso signilica claramente a dependência do modelo de desenvolvi· 
menta que nos impuseram: um modelo feito de subserviências, complemen~ 
tar a outras economias, c dominado por interesses cujos centros de decisão 
t:stão na maioria do povo brasileiro. 

Não há dúvida de que a economia brasileira passou por um processo de 
moderni.mçào, e muitos Senadores da ARENA poderão afirmar isso nestes 
últimos anos. Mas o que se questiona é o preço social que tivemos que pagar 
para esse tipo de crescimento cconõmico apenas nominal. 

Adotamos a partir de 64 a opção por uma economia de elite, onde a 
conct:ntraçào de renda c o império das multinacionais foram as resultante!<~ 
muis evidentes. 

Chegamos aos dias de hoje com uma estrutura de produção assentada 
cm bens de consumo, destinados a uma minoria em detrimento de bens de 
capital, que viriam aumentar nossa capacidade de produzir. 

Em decorrência, promovemos a concentração de renda para criar no 
mercado a indústria de bens de consumo, aprofundando ainda mais as desi~ 
gualdade que o País jâ enfrentava, com muita seriedade, antes de 64. 

As conseqUências sociais desses dois fatores indicam cientilicamente 
que ni10 vivemos cm processo de desenvolvimento, mas estamos submetidos 
a um cipoal de medidas que traduzem o estágio de subdesenvolvimento a que 
cstnmos presos, ainda. 

As conseqU~ncias políticas da concentração de renda - desutivando 
desurticulando e oprimindo o sistema representativo e reivindicatório dt; 
maioria absoluta dos segmentos sociais brasileiros - completam-se com a 
espoliação dos nossos recursos no resultado que visa somente ao lucro mClxi· 
mo da politica do capital multinacional uqui estubclecido. 

Sem dúvid:1, temos uma economia mais moderna do que aquelu que 
tínhamos há 15 anos. Ridículo seria nüo afirmarmos isso. Mas~ verdade, 
tamb~m. que temos uma sociedade mais dividida e com os seus segmentos 
cconõmicos c sociuis que se distanciam continuudumente, numa sociedade 
contida c freadu politicumente, com o que se compromete o grande processo 
de desenvolvimento que o Brasil intentou a partir da décudu de 30. 

Sr. Presidente e Sr5. Senadores, ruiu-se ugoru o que se tem fulado u cudu 
inicio do governo, quundo se utribui prioridude um ao combate du inlluçi1o. 

Permitu•me: o Senudo diler que us nossas uutorídades linunceirus upure· 
cem no palco dus decisõt:s como harutus tontus perseguidas pela "hotu de 7 
,léguas" du inOuçi1o hru~ilciru. 

Nl1o hr1 sequer un111 mesmu conccituaçi1o c o arhftrio de 15 unns n~10 tem 
scrvidn nem mesmo para orientur u continuidade de umu mesma pnlfth:a. 

Ü~ resulli.ldOS até :1qui alcançudos OU dizem du incupacidudc dcs!<IC!I M.:• 

nhores ou provam que nunca ohjetivurum, verdadeiramc:ntc, redulir u in
OoH;iiO, mas usá-la como meio de dominuçüo das classe!! uss;darindas. 

1.: de deixar bem cluro o fato de que ao anuncimem uma !<lensivel queda 
do índice innacionário, nada mais lizerum do que enganar a N<~çào com ~cu~ 
nUmeras, escamoteando da opinião públicu u realidade. 

. ~ innaçào brasileira nüo tem sido cxaminuda por suas conscqU~nci:1s 
SOCIUIS, 

O combutc à innuçào, entre nbs, tem sido feito sacrilicando as cl;1sscs 
mais pobres, utilizando-se os valores apresados paru o Jinanciamcnto de ati· 
vidadcs impordutivas. 

A inflação corresponde a uma espécie de taxação sem lei, incidente tr10• 

somente sobre os ganhos dos mais pobres. Aqueles cujos ganhos derivam da 
exploruçiio dos meios de produção, da propricdó!dc, du intermediaçi10 de 
bens, etc,, niio sofrem prejuízos, porque as utilid:1des nUa perdem valor e, llo 
contrflrio, são valorizadas, na mesma razi10 cm que o dinheiro i: desvalorila· 
do. 

Já foi dito desta mesma tribuna, por um gaúcho eminente, que "a Íll· 
fiação tende a enriquecer aos mais ricOJ, aos mais esperto.r, aoJ espt•culador1·s 1• 
negoci.\·tas. à cwta do proletariado que sofre as constqüências, .'i em que .\'e aper· 
c~ba da maneira pela qttal e.uá sendo espoliado", 

Esta realidade foi descrita ao Senado a 22 de outubro de 1951, pelo ex· 
traordinário homem público que foi Alberto Pasqualini, eleito pelos trabtl~ 
lhistas gaUchos. 

Aproveita a ocasião para enfatizar o fato, que muito me honrn, de estar 
aqui, tendo as mesmas origens no trabalhismo, ocupando a mesma cadeira 
que tanto dignificou, na representação inteligente c patriótica do meu Estu· 
do. 

Depois de Alberto Pasqualini, cabe-me a rcsponsabilidnde de, reprc~en· 
tando as suas idéias c seus pensamentos, rcprest:ntando su:1 lilosotia social, 
cabe-me a responsabilidade de ser o primeiro Senador pdo Rio Gmnde do 
Sul, com raizes politicas firmadas no trabalhismo. 

Acrescento, porém, mais uma circunstância, <:~centuundo enormemente 
a responsabilidade que sinto perante V. Ex•s, os gaúcho~. o Senado Federal c 
a Naçào toda. 

Assoberbado por seus tantos encargos, Alberto Pasqualini achuva tem
po, porém, para reunir semanalmente um grupo de jovens e transmitir~lhe 
seus conhecimentos, suas experiências, as lições todas do seu lúcido st1her. 

Honra~me, sobramaneira, declarar ao Senado que participei, longamen· 
te, sempre, daquele grupo e pude sentir de perto o vulor incomcnsurávt:l d:1 
cultura de Pasqualini, o sentido nacional dus suas convicções políticas c o 
patriotismo que sempre mereceu c que norteou sempre a sua açào, verdadc:i
ramentc evangelizadora, diante dos problemas económicos e sociais que de
safiaram o Brasil do seu tempo. 

Aquelas suas pala~ras, pronunciadas cm 1951. continunm em absolutu 
realilinde com aplicação nos nossos dias, quando u Nnçi1o ~defrontada por 
um modelo econômico untipovo e todas as seqUelas, as injustiças sochlis dele 
decorrentes, 

Permitam-me, pois, que volte ao mestn: Alberto Pasqualini, repetindo 
para o Senado c p:~ru a Nação conceitos que, tendo 28 anos de idade, pare
cem de ontem, tal a sua oportunidude. 

Diz Pasqualini: 

"Entre us muitas causas que podem innuir n~ts característica~ 
de um processo in11acionário e na muior ou menor facílidade do seu 
desencadeamento, est6 o tipo de economia de um puís," 

Na seqUi!ncia da sua exposição, o então Representante do meu Estado, 
no Senado d•1 República, afirmava em 1951: 

"A inflação rt'.rulta t'.\'Jrncialmt•fltt> do j/ncmcimnt•nto de dl'.l'f'l'· 
sa.r, im·rrJõcs r gastos improd~~t/I'OJ t', .l't'c'Uildariamr•wt•, dojinanria
mt•nw de im'l!f.wir.r dt' miu inu·IJiata produti1•idudt'." 

Pusqualini explica, então, que se o Governo emite pnru 11nandar a pro
dução de ulimentos, u massa monetl1riu emitida utuurfl como 'um potcnciill 
innacionC1rio trunsitbrio e li mi tudo, isto é, u cmissilll serll reversível. Uma \'r,:1 

prodUlidos e vendidos OS alimentos, OS linunciudos dcvolvcrfHl ll linuncia. 
rncnto, restuhclecenllo·sc o equillhrio nos meios de pugamento, 

Mas, ucentua Pasqunlini: emitindo~sr.: ou fazcndo-~e u inJlaçi'Hl Jlara n fi
nanciamento de iniciutivus sem prm.lutiviliadc, es~a emis~i'tu ~r.:rú irn.·vcr~h·cl, 
dcwulurinllldo pcrmancntcrnr.:ntc o dinheiro c l'lcvando 11 ~.:u~to de \'ida. 
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I:. o que ocorre, por exemplo, quando financiamos exportações p;m.l pa· 
gar dívidas ou receber de volta apenas etiquctus famosas, paru pregá-las em 
produtos fabricados aqui, com m<~tc:rial nosso e gente nossa, 

Essas etiquetas, por mais famosas que sejam, não representam bens de 
consumo económico nem se aplicam à produção de outros bens. 

Para Pasqualini "~xistem dois focos inflacionários. um no se ror público e 
outro no selOr privado", 

E continua expondo, para acentuar que o continuo aumento da despesa 
pública improdutiva "é talvez o foco originário principal, que dá o primeiro 
impulso ao volante injlacionârio". 

Pela sua realidade e pelo seu contc~tto de hoje, repito: o contínuo au
mento da despesa pública improdutiva ''é taiYe: o foco originário principal, 
que dá o primeiro impulso ao volante inflacionário", 

Na seqUência do seu pensamento, o snudoso Jfdcr trabnlhista que os 
gaúchos deram ao Brnsil enfatiza: 

"O principal foco, no setor privado, são os financiamentos im
produtivos atravis do mecanismo bancário, é a expansão do crédito 
para finalidade.f especulativas ... " 

O Sr. Paulo Brossard (MDB- RS) - Muito bem! 

O SR. PEDRO SIMON (MDB- RS)- Parcoc que ele estava adivi· 
nhando o sistema financeiro c o sistema inflacionârio de hoje das empresas 
financeiras. 

O Sr. Poulo 81'01S11rd (MDB- RS)- Nua, af V. Ex• se equivoca. Ele 
não estava sonhando, 

O SR. PEDRO SIMON (MDB- RS)- Talvez não desse para sonhai' 
tanto. Tem razão o ilustre Lfdcr. 

Dizia Pnsqualini: 

"O principal foco, no setor privado, são os financiamentos im
produtivos através do mecanismo bancário, é a expansão do crédito 
para finalidades especulativas, sobretudo quando facilitadas, entre 
nós, por essa Caixa de Milagres, que é a Carteira de Redescontos do 
Banco do Bra.r/1." 

O Sr.Benedlto Ferreiro (ARENA- GO)- Permite V. Ex• um aparte? 

O SR. PEDRO SIMON (MDB- RS)- Pois não. 

O SR. PRESIDENTE (Gaslno MUller)- Aviso ao nobre Orador que o 
seu tempo já terminou. 

O Sr. Btnedlto Ferreiro (ARENA- GO)- Concedido que me foi o 
aparte, creio que a Mesa será benevolente, Nobre Senador Pedro Simon, 
com pano com V, Ex• que realmente o setor mais vencrltvel. da economia, 
conseqUentemente o mais sensível a qualquer tipo de pressão, é, inquestiona
velmente, o setor agropecuário. Tem, então, V. Ex• a resposta, a baixa bru
tal, de um dia para outro, nos preços dos produtos agropccuários. As dificul
dades são inúmeras, se aqui fosse cnumerfl-las realmente iríamos muito lon
ge. Permita-me chamar a atenção de V. Ex•, porque o sei bem intencionado, 
pura o fato de que o fenômeno da inflação não é a desgraça brasileira, Real
mente, cm qualquer país do Mundo, a inflação prejudica, mais, faz com que 
mais sofram aqueles que nada têm para vender senão a sua mão-de-obra. 
Esse é mal mundial. Por outro lado, é este o ponto que gostaria que V. Ex• 
examinasse ... 

O SR. PEDRO SIMON (MDB- RS)- Um apelo faço a V. Ex• 

O Sr. Benedito Ferreiro (ARENA- GO)- Vou concluir, Excelência. 
E uma contribuição que espero terminar ... 

O SR. PEDRO SIMON (MDB- RS)- Pcrmila·mc. O apelo que vou 
fazer é completamente diferente, 

Já sei que a Mesa cstll tomando providências, mas devo dizer a V. Ex•, 
Sr. Presidente, com toda sinceridade, apesar da boa audição que tenho, me é: 
difícil ouvir o apurtcuntc, devido às dificuldades do Serviço de Som. 

O Sr. Benedito F•rnira (ARENA- GO)- Na rcalidudc, nobre Sena· 
dor Pedro Simon, u década evocada por V, Ex•, a décudu de 1950, o maior 
salário mínimo vigente no Brasil, do trabalhador brasileiro, correspondiu a 
cerca de 24 dólares. Atualmentc o nosso maior sulllrio mlnimo corresponde 11 

90 dólnrcs. Ni\o há como negar que o dblar também foi crodido pclu in· 
fl:u;ào. No entanto, V. Ex• prccisu considcrur que, efetivumcnte, até 1954 o 
índice geral de preços cru upropriudo utruvés de ccrcu de 120 indicadores e jú 
cm 1973 tomuva 11 Funduçào Getúlio Vnrgus cerca de 600 imlicudorcs puru 

apropriar esse mesmo fndicc geral de preços. Ora, isso .significa, objctivu.
mt:nte, que cm 1950 c pouco o homem brasileiro utilizava 120 bens de consu· 
mo. Atualmcnte esse mesmo homem tem à sua disposição, e utiliza, mais de 
600 bens, mais de 600 utilidades, Logo, V, Ex• não tem como negar a evidén· 
cia. Sofisticou-se muito o custo de vida. 

O SR. PEDRO SIMON (MDB - RS)- Vou providenciar, embora 
não tenha nenhuma ligação, nenhum conhecimento. Acho que V, Ex• e o Se
nador José Lins devem fazer um debate com os homens do DIEESE, pura 
lhes responder os dados que eles apresentam, porque a verdade é que ases
tatfsticas do DíEESE falam diametralmente o oposto no que V. Ex• estâ ar
gumentando. 

O Sr. Benedito Ferreira (ARENA - GO) - V. Ex• não cstã cm boa 
companhia. 

O SR. PEDRO SIMON (MDB- RS)- Se as afirmativas do DIEESE 
não são números reais, não são verdadeiras, devem ser desmentidas, A mim 
me parecem verdadeiras. Afirmam somente que, com o salârio que o cidadão 
ganhava, cm 1959, ele trabalhava 65 horas para comprar aquilo que a lei, 
que o decreto chamava de- o que acho horrível- ração, ração é para ani
mal, mas na verdade o decreto, até hoje, está em vigor com a palavra ração; 
pois, então, a ração mínima de que o cidadão precisa para continuar vivo, 
para adquirir essa ração, cm 1959, o trabalhador precisava trabalhar 65 ho
ras e cinco minutos; em 1978, 137 horas e 37 minutos. Esse é o dado do 
DIEESE, é: o dobro. 

O Sr. Benedlro Ferreira (ARENA - GO) - Permita-me concluir o 
aparte, 

O SR. PEDRO SIMON (MDB- RS)- Se V. Ex• não concluiu vai ter 
que fazê-lo no seu tempo, porque o meu cstâ esgotado, Levo V. Ex• para de
bater com o DIEESE. Aliás, acho que V, Ex•, Senador Benedito Ferreira, c o 
Senador José Lins fariam um ótimo debate, na defesa do argumento de que 
isso aqui está tudo errado. 

O 'sr. Poulo BI'O!IIrd (MDB- RS)- Seria um bom serviço que eles 
prestariam. 

O SR. PEDRO SIMON (MDB - RS)- Exato, pois estamo• aqui a 
usar todos os dias, esses dados, e eles não são verdadeiros. Assim, eles pode
riam ir lá c debater isso, porque a verdade é que até hoje não vi ninguém, a 
nível de debate oficial, recusar a validade desses dados, porque para mim são 
os únicos dados~ ainda que representem uma classe de trabalhadores
que de uma forma real estão fora de qualquer outro tipo de debate, pois a 
Fundação Getúlio Vargas, que merece respeito, mas é um 6rgão que está, 
hoje, dirctamcntc ligado ao Governo, é um órgão que ao estabelecer os (ndi· 
ccs de salário mínimo estabelece fndiccs de salltrios mfnimo ligado· a uma 
série de artigos. O Brasil é dos pafscs do mundo ocidental que apresenta 
maior lndicc de artigos para fixar o salário mlnimo; ao invés de fixar aquele 
mínimo ncessllrio- arroz, feijão, batata, açCacar, café- aqueles elementos 
indispensáveis para o trabalhador comprar a cada dia, no invés de fazer isso, 
tem Já mais de cem artigos que são gêneros completamente fora do mfnimo 
necessário que deveria ser fcit_o para fixar o salflrio mínimo. Reporto a 
V. Ex•, c jã disse aqui ... 

O Sr. lleiledlto Ferreira (ARENA - GO)- Convido a V. Ex• ... 

O SR. PEDRO SIMON (MDB- RS)- Também convido a V. Ex• 
para os jornais de Porto Alegre, que fazem o levantamento de uma famllia 
composta de marido, mulher c dois filhos menores, do que tem que dispor 
para comprar o que chamamos de rancho: alimentação do mais barato, 
CrS 4.600,00, só para comprar alimentos. E pelo salârio mínimo a alimen
tuçjip é fixada cm CrS 852,99. O ilustre Senador Josê Lins diz que isso é: cha· 
vão, que u Oposição estA aqui a usar chavões, no debate de problemas sala· 
riais. Pode ser chavilo para S. Ex•, mas me parece que a cada dia que percor
ro o Rio Grande do Sul, lã o maior apelo que sempre recebo é sobre o salllrio 
mínimo, quando me pedem que cu diga aqui, que ni\o dll mais pra viver, com 
esse salário. E aqui estou sendo acusado de usar chavão! Pois bem, não sei, 
mus eiltre ferir os tímpanos do ilustre Senador José Lins e ficar tranqUilo 
com o povo de meu Estado, que estou a representar, S. Ex• me perdoe, mas 
terei que continuar u usnr chavões de que os salários niio correspondem à 
realidade brasileira. 

o Sr. Jo"" Lln• (ARENA CE)- V. Ex• nua pode ficar mui, sinlo mui
to, sincernmentc. 

I -
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O SR. PEDRO SIMON (MDB- RS)- Encerro. Sr. Presidente, apc· 
nas di:t:t!ndo que nossa inflação é conjuntural c o "modelo cconômico" im· 
posto à Nação u tem realimcntudo, porque ela é parte dos seus comprometi· 
mentes multinacionais. 

A verdade t: que não se combateu inflação, esquecendo-se, como se tem 
esquecido, de atingi-la nos centros de geração, que residem nos finunciamcn· 
tos improdutivos, 

O que se tem r cito é custear a inflação CO(Il os salários dos trabalhadores 
c os rendimentos, cada dia menores, da classe média. 

É o poder aquisitivo dos salários que estão sendo sugados, para que 
uma minoria de privilegiados enriqueça, com seus lucros de agiota. 

Diante de um Brasil paupcrizudo, que se tem mistilicado com a incense· 
qUente alirmaçào de que o combate à inflação é príoritltrio, deixamos aojul· 
gamento do Senado a receita patriótica de Alberto Pasqualini: 

"t principalmentt nos per(odos inflacionários que o Estado devr 
corrigir as injustiças sociais e a desordem econômica, atravts de uma 
po/íticafi.sca/ rigorosa, atingindo os rendimentos e os lucros em dois 
momentos: no momento de sua distribuição e no momento de sua utili· 
:açào no .supérfluo, no luxo e na dissipa,ào, '' 

Srs. Senadores, neste País que exporta o que foz falta nas mesas dos bra· 
silciros e que usa mais da metade de suas exportações de alimentos para pa· 
gar os serviços de sua divida externa; neste País que marginaliza seus assaln· 
riados e proletariza a sua classe média; neste Pais de milagres de mentira. 
pois só resultam cm apelos para a classe trabalhadora apertar os cintos, mui· 
to embora ninguém ignore que os salários decretados nüo dão sequer pura o 
sustento de uma pessoa, quanto mais prover o sustento do trnbulhador c de 
sua familia; neste País da revolução que se esvaiu no "golpe de estudo" dos 
tecnocrutas, aliados à burocracia; neste País de 15 anos, a justiça social C: 

tema que precisa permanecer na consideração de todos nós, que temos o de· 
ver de representar o povo brasileiro -as suas angústias, as suas anições, os 
seus reclamos. 

Voltaremos a ele, portanto, analisando as injustiças c incoerências da 
CLT., cm próximo pronunciamento, para demonstrar que se consuma no 
Brusil u mais revoltante das formas de administração da riqueza gerada pelo 
trabalho de todos- a discriminação que leva às injustiças mais nagrantes c 
impedem o nosso povo de participar, com liberdade, segurança e fé, dos des· 
tinõs nacionais. 

Encerro, agradecendo a tolerância de V. Ex• Sr. Presidente, mostrando, 
na transcriç-lo que se fará aos Anais da Casa do Congresso, que se um jornal, 
através da publicação, três dias seguidos, afirmando que havia um verdadei~ 
ro saque uo bolso do povo, e quando o governo fiscalizou, diminuiu em ccr· 
ca de 300%, os artigos primário!', de um din parn outro, cstà u mostrar os c r· 
ros da comercialização, e nesses erros da comercialização o silêncio ou, pelo 
menos, a falta de capacidade de quinze anos do Governo, pura fazer com que 
realmente uma comercialização justa fizesse com que não aconteça o que 
acontece hoje, em que o produtor n:ccbe mal e nós pagamos muito mais do 
que aquilo que deveríamos. Muito obrigado, Sr. Presidente. (Muito bem! 
Palmas,) 

DOCUMENTOS A QUE SE REFERE O SR. PEf)RO SI· 
MON, EM SEU DISCURSO: 

SALÁRIO MINIMO E RAÇÀO ESSENCIAL MINJMA 
TEMPO NECESSÁRIO PARA AQUISIÇÃO - M~DIA ANUAL 

Ano Tempo de Aqulslçio Indico 

1959 65 horas 05 minutos 100,00 
1960 81 horas 30 minutos 125.22 
1961 71 horas 54 minutos 110,47 
1962 Q4 horas 48 minutos 145,66 
1963 98 horas 20 minutos 151.09 
1965 88 horas 16 minutos 135.62 
1966 109 horas IS minutos 167.86 
1967 105 horas 16 minutos 161,74 
1968 101 horas JS minutos 156,08 

\li ~RIO .\llNJMO !: RM.".~II I \'I~~ 1•11. Mll'l~t.l 
li ltl'<l ~11 LSSÀRIO PARA A()t 1\1[.·1<1- MI· !liA M't ,\1 

·\nu 

1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 

110 horas 23 minutos 
105 horas 13 minutos 
III horas 47 minutos 
119 horas 08 minutos 
147 horas 04 minutos 
163 horas 32 minutos 
149 horas 40 minutos 
I 57 horas 29 minutos 
141 horas 49 minutos 
137 horas 37 minutos 

Correio Bra:ilien.re- Em 17~5-79 

SAB AUMENTA 100% SEUS 
PREÇOS AO CONSUMIDOR 

lndicc 

169.60 
161,66 
171.75 
183,05 
225.97 
251.27 
229.96 
241.97 
217,90 
211.45 

"Isto é um ussalto!" O protesto foi feito ontem, cm um dos boxes de 
venda de hortifrutigranjeiros no supermercado da SAB, da entrequadra 
406f407 sul, pela dona·de-cada Nazaré Almeida, ao saber que um quilo de 
tomates cstavum custundo CrS 25,00. E, de certa forma, dona Nuzaré tinhu 
razão, pois o mesmo produto que ela estava tentando comprar foi adquirido 
pelo comerciantc permissionário da SAB, na Central de Abastecimento 
(CEASA), de madrugada, ao preço de Cr$ 13,00. quase 100 por cento a me· 
nos. 

O fato vem se repetindo nos três supermercados da SAB, onde são da· 
dus concessões de boxes a comerciantes para a venda de hortifrutigrunjciros. 
Esses concessionários, que pagam apenas uma pequena taxa de ocupação, 
estão vendendo os seus produtos a preços mais elevados que os cobrados em 
outros supermercados da rede privada, com lucros muitas vezes superior a 
100 por cento sobre o preço pago ao produtor rural. na CEASA. 

Quando foi implantado, no inicio de 1977, este serviço da SAB, que tem 
mu~or rede de supermercados do Distrito Federal, em atcndimcnto de popu~ 
laçocs (quatro supermercados e 12 micro), visuva oferecer ao consumidor 
hortifrutigrunjeiros de boa qualidade e a preços acessíveis c, ao mesmo tem· 
po, dar ao produtor rural uma oportunidade de eliminar a figura do intermc~ 
diário, vendendo ele próprio o seu produto a preços compensadores. Contu· 
do, como iniciulmcnte QS produtores de hortifrutigrunjeiros do Distrito Fc~ 
Lleral não dispunham de uma produção constante e nem de condições de ar
muzenagem de seus produtos,- o que niio acontece mais- a concessão dos 
boxes dos supermercados da SAB foi dada a comercinntes que operuvam nu 
CEASA. 

Com isso, a finalidade do serviço foi deturpada, não atendendo às ne~ 
cessidades do produtor e do consumidor, nem aos propósitos de abasteci
mento facilitado do Governo do Distrito Federal. Hoje, os boxes de venda 
de hortifrutigranjciros dos supermercados da SAB transformam-se em an
tros de tubarões especuladores, onde os preços dos produtos são até mesmo 
superiores nos dos supermercados da rede privada. Para o funcionârio públi
co José Antônio Teles, qLlc fazia compras no supermercado du SAB, da En· 
trequadra 403/404 Norte, a concess.i\o dos boxes deveria ser dada upcnus 
nos produtores, como se pretendiu no inicio. "56 assim - afirmou - eu 
ucho que os preços das ~Jerdurus e frutas iriam baixar um pouco mais, por· 
que, do jeito que vai, daqui mais uns dias não vai dar mais paru comer esses 
produtos, Os preços estào pela hora da morte ... 

COMPARAÇÃO 

Quuse todos os hortifrutigranjeiros que sào vendidos nos boxes conces
sionários du SAB, ontem, conforme levantamento feito pelo Correio Bra:i· 
Jien.re, nos supermercados e na CEASA, tiveram os seus preços mujorudos 
cm aproximadamente 100% sobre alguns produtos como é o caso do chuchu, 
repolho c melão, os preços são superiores a 300 por cento, aos preços pagos 
uos produtores. Buseudo nesse levantamento o realizado no diu 13, o Cur· 
rt'io Bra:illensf' montou a seguinte tabela compurutivu de preços de hortifru· 
tigrunjciros, conforme tabela cimu. 
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O lucro, pago pelo consumidor 

Produto Preço pngo 
ao produtor 

Preço de venda 
110 con~umldor 

Tomate ............ , CrS 13,00 (kg) 
Cenoura ..... , .... , .. Cr$12,00(kg) 
Pepino ....... , .... , . , CrS 9,00 (kg) 
Abobrinha ........ , .. CrS 7,27 (kg) 
Chuchu . . . ......... CrS 2,50 (kg) 
Pimc:fltfiO ............ CrS 11,25 (kg) 
Repolho ............. Cr$ ),MO (kg) 
Alface ............... CrS 2,50 (o maço) 
Tangerina ...... , ..... CrS 13,63 (a dúzia) 
Laranja ........ , ..... CrU,47 (a dúzia) 
Limilo ............... Cr$8,47 (a dúzia) 
Maçil ........... , .... CrS 4,00 (a unidade) 
Pera ................. CrS 4,00 (a unidade) 
C14ui ........ CrS 3,39 (a unidade) 
Melancia ..... , ....... CrS 2,50 (kg) 
M<l<1o ............... CrS 6,00 (kg) 
Abacate .. , , ...... CrS 6,00 (kg) 
Uva ........... , .... CrS 50,00 (kg) 

CrS 25,00 
CrS 25,00 
CrS 16,00 
CrS 16,00 
CrS 10,00 
CrS 30,00 
Cr$ 12,00 
Cr$ 7,00 
CrS 15,00 
CrS 12,00 
CrS 12,00 
Cr$ K,OO 
Cr$ 6,00 
CrS 6,00 
CrS 5,00 
CrS 30,00 
CrS 12,00 
CrS 80,00 

Os produtores que colocum os seus produtos na CEASA dis~cram quc 
nüo ~onhcccm os preços que: são cobrados nos r.upermcrcados. Contudo, 
consideram muito bai.xos os preços qu..: são pagos por seus produtos pelos 
intcrmcdi{trios. 

SAB ASSALTA A BOLSA DO POVO 

Quando o comércio lucra 100 por cento, 
quem mais sofre é a população 

Lucros de mais de 100 por cento, apenas oo percurso feito pelas merca· 
darias hortigranjeiras entre a Central de Abastecimento e os supermercados 
da SAB, estão revoltando a população. "1:. um assalto!", <1firmou ontem, 
sem exageros, uma don<l·de-casa, quase chamando a polícia para resolver a 
questão. Os ahusos vêm-se repetindo nos três mercados da SAB onde são da· 
das concessões de boxes a comerciantes para a venda de hortifrutigranjdros. 
Esses concessionários, que pagam apenas uma pequena taxa de ocupaçr1o, 
estão vendendo seus produtos a preços mais elevados que os dos outros SU· 

permercados da cidade. 
Quem pode pagar um quilo de tomate u CrS 25,001 Este preço se torna 

ainda mais especulativo quando se sabe que, na Central de Abastecimento, 
na madrugada, o mesmo produto custa CrS 13,00 o quilo. A exploração é: 
válida também pura o chuchu, o repolho, o melilo c muitas outras mercado· 
rias. O mais grave é que o objetivo das concessões foi desvirtuado; hoje quem 
manda são os intermedil!.rios. 

Traçando um quadro comparativo com alguns preços que vigoraram nu 
semana passada, a diferença notada foi a seguinte: 

Produto! 

Tomate especial ...... , , ... . 
Tomate caqui .... , .. , .... . 
Cenouru ......... , .. , .... . 
Pepino .................. . 
Abobrinha .. , ... , . , . , , ... . 
Chuchu ...... , .. , ...... . 
Pimenti\o , , . , ....... , . , , , , 
Repolho . , , ..... , ..... .. 
Folhugens ..... , ... , , , , ... . 
Lumnju (dz) ...... , , , .. .. 
Abucnte .... , ..... , . , .... . 

Na 5• Feira 

CrS 25,00 
CrS 30,00 
CrS 25,00 
CrS 16,00 
CrS 16,00 
CrS 10,00 
CrS 30,00 
CrS 12,00 
Cr$7,00 
CrS 12,00 
Cr$12,00 

Ontem 

CrS 11,90 
CrS 20,00 
CrS 14,00 
CrSS,OO 
CrS 8,90 
CrS 3,50 
CrS 17,00 
CrS 3,80 
CrS 4/5,00 
CrS 9,90 
CrS 3,30 

O SR, PRESIDENTE (Gastào MUller)- Concedo u pulavruuo nobre 
Senudor Evclásio Viciru. 

O SR. EVEI.ÁSIO VIEIRA (MDB- SC. Pronuncia o seguinte discur
~o.J - Sr. Presidente, Sr.o;.. Senadores: 

Infelizmente, sO agoru temos a oportunidade de upreciar o pronuncia
mento do Senador Jo!'oé Lim, apresentado ii Ca~u no di<t 22 de: março e so
mente imcrido no Diclrio do Congrt'.uo Nacional de I" de maio Ultimo. 

t\ntes tarde do que nunca, pois havlumos assumido, em plenário, o 
~;ompromi~so de analisar as considerações referidas, quando as tivésscmm. 
cm mãos, o que demorou, por motivos que seria ocioso discutir. 

A estréia do Sen:~dor José: Lins significou uma tc:ntativu de formular um 
painel dos Ultimas 15 anos, dos fmgulos económico c sociul. 

A maior parte dt~s colocnções do ilustre representante do Ceará roi 
de: enaltecimento dos números com que us estatlsticas vêm brindando a po
pul'.tçiw hrasileira. Mas, como nem só de números vivem os homens, :1 refe
rencia :1 valores de produçlto global ou renda per capita soa estranha a ouvi
dos ~olidamente intcgmdos a estômagos vazios. 

Aceitemos que, cm 1963, o valor dos bens finais produzidos em nosso 
Pu is cru de 62 hilhõcs de dól:tres, c que ulcancamos em 1978 um acrbcimo da 
urdem de 209%, com um PIB de 192 bilhões de dólmes. 

Acreditamos, porém, que seria pn:ferlvel termos evoluído também no 

que respeita â Uistribuiçào desse inegável progresso. 
Mas isso não ocorreu, conforme podemos assegurar, u partir de dadn~ 

cuja origem são pesquis:ts oficiais. 

Com h ase nos censos demográlicos de 1960 e 1970, o economi~t<t Carlm 
Gt:raldo Langoni concluiu que no primt:iro ano os 50% mais pobres da po· 
pulaçüo hrasileira c.lis~unham de 17,71% da renda nacional. enquanto o:. 5 1.~; 
mais ricos assumiam a posse de 27,69(?, dr:ssc agregudo. Já cm 1970, segunde 
o mesmo autor, a situaçüo p1orou: anteriormente caiu est:t camada dos 50C: 
m:tis pobres, potra J.t,91(."c, licando os 5% mais ricos com J4,86%.1stoí:. hou
ve um acréscimo paru os mais ricos. os 5%, de 27,69':1· para 3-t,H6':l .. 

O Sr, José Llns (ARENA - CE) - Pcrmite·me V. Ex• um aparte, 
nobre Senador? 

O SR. EVELÁSIO VIEIRA (MDB- SC)- Com prazer, ouço V. E.'' 

O Sr. José Lins (ARENA- CE)- Nobre Senador Evc:lásio Vieira, nt:· 
nhum de: nós, cm sã consciência, pode negar que o processo de crescimento 
cconômh:o do Brasil, a exemplo do qut: ocorrt: em qu<:~se todos os países cm 
desenvolvimento, foi acompanhado de certa concentração de renda. Esse us
pecto é p·.tcifico, N\to deve, porém, V. Ex• esquecer que, enquanto a concen· 
traçüo se proct:'ssou num indicc da ordem de 3%, o crescimento absoluto d:t 
riqueta n<~cional foi da ordem de 110%, A diferença, nobre Senador. i: muito 
grande 

O SR. EVELÁSIO VIEIRA (MDB- SC)- Fico sutisfeito·porquo 
V, Ex• jú passa a participar do nosso ponto de vista de que o crescimento 
econômico não se reOetiu, como deveria, em favor da sociedade brasileira. 
Pelo contrário, a camada reduzida de S% se enriqueceu, participou desse 
crescimento e 50% teve uma redução na sua participação r1csse crr:!'icimcnto 
econômico. Fico satisfeito porque ... 

O Sr. J...; Llns (ARENA- CE)- Não é bem isso, nobre Senador, eu 
não disse isso. 

O SR. EVELÁSIO VIEIRA (M DB- SC)- ... no discurso pronuncia-
do por V. Ex• na estréia nesta Casa ... 

O Sr. José Llns (ARENA - CE) - V. Ex• me permite? 
Peço desculpas a V. Ex•, mus nüo é bem isso. 

O SR. EVELÁSIO VIEIRA (MDB- SC)- ... nn radiogralia que 
V. Ex• realizou dos últimos IS anos, em reluçào <:~o crescimento econõmico t: 
social, ~stamos cxatamcnte a contraditar aqueles pontos com os qu:1is não 
concordamos e estamos ncstl! oportunidade, a provar com números, de fonte 
insuspeita, que V. Ex• ni\o tinha razi\o c que razUo cube à Oposiçiio, dentro 
da mesma linha defendida hú pouco pelo Senador Pedro Simon. 

O Sr. José Llns (ARENA- CE)- Se V, Ex• me permite, cstú havendo 
confus1\o entre números absolutos c números relativos. Concordo cm que 
houve, do ponto de vista relativo, concentração de renda, mus nüo posso 
concordnr cm que os pobres ficurum mais pobres ... 

O SR. EVELÀSIO VIEIRA (MDB- SC)- Absolutamente, u despro· 
porção é nugrantc, NUa é essu u finulidude de umu ntividude económica. 

O Sr, Jos~ Llns (ARENA- CE)- Neste ponto, nUa v umas discordar 
porque us números sào signilicutivos. Desculpc·mc V. Ex• 

I 

I 
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O SR. EVEL;\SIO VIEIRA (MDB- SC)- Na opmiito uc V. b• 
De 1976, a Pesquisa Nw:ional por Amostra de Domicílios, PNAD, per

mitiu ao Economista JosC Serra concluir haver -.umcnt<tdu u conccntr<u;ihl 
de rendas, rois os 50% m;tb pobres obtinham apcna~ li,Ro/r, frente aus Jçt·; 
da renda nacional obtidos pelos 5% mais ricos. 

Ntw pretendemos negar que entre 1963 e 1978 houve crescimento da 
renda. A nossa discord;incia não estia neste ponto, pois uma das formas de 
atender i1s cn:scentes necessidades de consumo é aumentar o nível de pro
dução de bens. No entanto a rcndu, como vimos, ao me~mo tempo cm que 
cresce, pode estar tambCm sofrendo um proct:sso de conccntruçüo. Evidente· 
mente a produção, ou seguir este mesmo cuminho, ou uma variante deste. 

Alguns dados são necessários, Sr. Presidente, para cheg:~rmos a esclare
cer o problema colocado. 

O Senador José Lins afirmou que <1 produçUo de bens linuis cre!.ceu 
.:!09% entre 1963 e 197S. Mas também trouxe uo conhecimento da Casa um 
outro ditdo estatístico da muior importância, quer seja o de que a produção 
de cereais nesse período de 15 anos cresceu de 18,6 bilhões de toneladas para 
.:!5,5 hilhôes de toneladas. Um acréscimo, portunto, da ordem de 37%. 

Fôssemos um País desenvolvido, em que as necessidades básicas alimcn· 
tares da maior parte da população estivessem satisfeitas, tudo bem, cstarüt· 
mos exultantes diante de um quadro de PIB crescendo 209% frente a um au· 
menta de 37% da produção de cereais. 

No entanto, temos dúvidas de que isto esteja ocorrendo. São manifestas 
as cari:ncias alimentares de vários segmentos da população brasileira. Igual· 
mente, os problemas da saúde c habitaçi1o no campo, não podem sugerir, 
acreditumos, uma aceitação otimista da realidade. 

E certo que ocorreu aumento da renda, de forma concentrada, porém, 
criando todo um perfil de consumo evidentemente bem mais sofisticado, que 
foi argumento principal do discurso há pouco pronunciado com raro bri· 
lhantismo pelo Senador representante d'o Rio Grande do Sul, Pedro Simon. 

A concentração de rendas antecedeu à produção de hcns de consumo 
durúveis no País. Mas com o tempo, ocorreu um movimento de reconcen
traçào da renda, que acompanhou o desenvolvimento da indústria daquele~ 
bens, obrigando até mesmo a serem feitos inve~timcntos, perfeitamente di~
nensúveis, mas que estavam intimamente relacionados ao padrão de cresci
mento est3bclecido para o País. A ponte Rio-Niterói é parenta do estabeleci· 
menta dos pólos petroquimicos, bem assim da expansão siderúrgica e do ro· 
doviarismo. 

O último perfodo de 15 anos deste estilo de desenvolvimento foi acdto c 
louvado pelo ilustre Senador José Lins, cxatamentc quando as perspectivas 
ni'to são das melhores. 

O Sr. Jooé Llns (ARENA- CE)- Pcrmitc·me V. Ex• outro aparte'! 
O SR. EVELÃSIO VIEIRA (MDB -· SC)- Ouço o nobre Senador 

com pruzer. 

O Sr. José Llns (ARENA - CE) - Nobre Senador Evelásio Vieira, 
realmente fiz referência ao aumento da produção de cereais no País, que foi 
gr~.nde. Fiz mais. V, Ex• não citou a referência ao aumento da produção de 
outros grilos que foi bem maior, vez que passou de 2,5 (dois milhões e meio) 
de toneladas para cerca de 12 milhões de toneladas. V. Ex• também deixou 
de referir fatos fundamentais na análise do comportamento do nosso setor 
primário. E que- como bem disse no meu discurso - o crescimento do 
produto agrícola do Brasil, nu década entre 60 e 70, foi extremamente baixo. 
Somente no infcio dessa década, apesar dns secas, tivemos uma taxa de cres~ 
cimento sntisfat6ria. Fato importante, também, a observar, é que o consumo 
não se mede somente pela produção de grãos. Como V. Ex• bem disse, o 
consumo se diversilicou muito através desses anos, tendo crescido, aliás, cer· 
cu de 270%. Esses números são reais. 

O SR. EVELÃSIO VIEIRA (MDB- SC) -Os produtos primários 
cresceram, particularmc:nte os cereais, mas isso porque houve umu ução vol
tada para o exterior, pura a exportução, pura atender aos compromissos de 
endividamento externo. Não foi um aumento de produção de cereais para 
atender às necessidades de subsistência dos brasileiros, que deveria ser a 
metu prioritlaria, mas sim parn atendimento ao exterior. Daf a nossa discor
dimciu do ~osicionumento de V, Ex• nuquelu o~ortunidudc, Prcferfvcl pura 
nós brasileiros seria o desenvolvimento da agropecullriu voltadu puru u uli
mentacilo dos brasileiros e ni1o voltudu puru u cxportuçUo. 

Estimativus recentes, à vista dos últimos movimentos de preços de pc· 
trúleo no mercado internucional, prevêem uma despcsu ucima dos C1 bilhlJc~ 
de dúlarcs com este produto. Em 1963, as importaçõe.~ de petróleo hruto rc· 
presentarum 141 milhões de dólares c a de derivados, 53 milhllc~; de dc'llarc .... 
pt•rfazendo um total de 194 milhl1cs de dúlare:;, 

b"e" d;Ldm, Sr. l 1rc~idente, e~tào no Relatório da Superintcndl:n~ia da 
Moeda c: do Créditn (cujas atrihuiçúes fomm incorporada~ :Lll Ban~n Centr;il 
dtl Bra~il), rel;ttivll ao ex.ercício de 1963. 

Nc:-.te ano o petróleo hruto adquirido no mercudo internacional cu"tava 
ao nosso Pais 14 dólares, aproximadamente, a tonelada. 

Segundo o Relatório do Banco Central do Brasil, de 197H, a tonel:a.!a de 
petróleo bruto foi <Ldquirido no :mo em questi1o por 91 dólarc~. 

N1'to apenas ocorreu um aumento quantitativo bastunte elt:vmlo, como 
t:m1hém ;1 perspectiva prevalecente até 1963 foi signilicutiv:Jmentc modific;l· 
d;L, nl) c;tmpo da politica ~ctrolífera. 

O Relatório d:L SUMOC de 1963 oferece uma unfllise do ~roblcnw, que 
merece ser citad:1, pela sercnidude da colocação, 

A ~áginu 73 do citado documento podemos ler: 

"0 valor do petróleo bruto e dos derivados importados, em 
1963, elevou-seu USS 193,9 milhões, quantia muito próxima da 
que se gastou com as compras externas deste item no ano preceden· 
te. O volume importado se manteve praticamente o mesmo, 
reduzindo~se, a~enas, de I I ,2 para 11 milhões de toneh1das, di mi· 
nuiç~to essa que se deu na ~arcela relativa a derivado~. 

Aliás, a estabilização dos dispêndios com import;tções de pe· 
tr6leu e derivados se vem registrando a partir de 1959, uma veLquc 
as economias resultantes da crescente produção de oléo cru nu ter· 
ritório nacional e do aumento da capacidade de refino têm bastado 
par<~ compensar o incremento do consumo de derivados de pe· 
tróleo do P<tís." 

A longa citação é importante nu medida em que coloca uma perspectiva 
que foi abandonada, pelo gruu excessivo de abertura imposto ii economi:~ 
brasileira, a partir de 1964. A preferência, cujo marco é: o último ano citado, 
recaiu sobre a importação crescente de petróleo, para abastecer o crescente 
mercado de consumo interno, mudada u colocação do problema, pois se pa~· 
~ou :t projct1.1r todas ;Ls forcas nacionais no sentido de exportar u qualqw.:r 
custo, como forma de compensar as compras externas. 

Chega a purecer 'que estamos num outro País, quando lemos no rel:1· 
rório ua SUMOC, de 1963, que "entre 1955 e 1963 os gastos com a impor· 
t;u;ào de petróleo e derivados declinaram de, apenas, 4%, enquanto o consu· 
mo de derivados de petróleo pelo País cresceu aproximadumente 70%" e que 
isto foi possível pelu conjugação de dois fatores, tanto o ''aumento da pro· 
duç~o nacional de óleo bruto, como do incremento da capacidade interna de 
reli no". 

A liberucào de reservas, que era de 46,6 milhões de dólares, em 1955, em 
razão da substituição de importações, havia atingido a 233 milhões de dó Ju
res cm 1963. 

Portanto, Sr. Presidente, o modelo concentrador de rendas e de extra· 
versi1o externa deve ser encarado com parcimônia, pelas distorções que acen· 
tuou, que foram inúmeras c que hoje representam obstáculos difíceis de ser 
transpostm em busca de um mc:lhor padrão de bcm-estar para us populações 
brasileiras. 

Não pretendemos discutir cada uma das distorções, apenas realizar este 
enfoquc geral, que coloca de: uma outra maneira o problema nucional brasi
leiro, pois entendemos que o ufanismo perde um pouco a substância diante 
de problemus gruves, como o montante da divida externa e o volume cres· 
cente de pugumentus ao exterior dela decorrentes, sem contar com o ugrav:L· 
menta das pressões inflacionárias, 

Além disso, t:st{L aí, para quem quiser ver, a crise no abastecimento r.lc 
gêneros de primeira necessidade, para cuja satisfação detemos um potencinl 
de produção facilmente ucionúvcl, mas que tem sido colocado à parte, sentiu 
os investimentos cmreudos para outros selares, nem scm~rc com proveito. 

A divida cxternu brasileira deve ultrapassar, em 1979, u fuixa dos 50 hi· 
lhõcs de d61ures. 

A influção, medidu oliciulmente, deve beirar o lndice dos 50%. 

O Sr. Puulo Dros!Uird (MDB- RS)- Permite V. Ex• um aparte? 

O SR. EVELÂSIO VIEIRA (MDB- SC)- Ouço o noh.re Senador 
Paulo Brossurd. 

O Sr. Paulo Bro~'iurd (MDB- RS)- V. Ex•, de certu forma, jú se an· 
tcdpou Ho meu aparte, Era, exatamentc, nu quadro que V. Ex• trw;ava q\11.: 
CLil!Ueriu fazer referência um dados que V. Ex• depois acrescentou. F ainda 
pmleriu V. Ex• HCrcscent;tr o que mls espera cm rclaçi1o ao petróleo, nn cnm· 
hu~tivcl, nt.• to~:antc ao qualni'10 se vê medida alguma de parte do Guwnw 
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O SR. EVELÍ\SIO VIEIRA (M DB- SC)- Perfeito. Muito obrigado 
pela contribuição de V. Ex•. 

O Sr. ,Jw.~ l.ins (ARENA- CE)- V. Ex• rnc permite um aparte? 

O SR. 1-:VI-:J.ÀSIO VIEIRA (MDB- SC)- Ouço, novamente, o Sr. 
Senador José Lins. 

O Sr .. José l.in"i (ARENA- CE)- Nobre Senador Evelásio Vieiru, até 
parece que V. Ex• é contr:l o esforço de e:'l.portução nacionul. O merendo ex· 
terno é ti10 legítimo quanto quo1lquer outro. Quanto no problema du agricul· 
tura, V. Ex• sahe que ele estú na ordem do dia para uma verdadeira reformu· 
laçito. Nito se trata de esconder qualquer das facetas da economia brasileira. 
No momento cm que V, Ex• me honra com uma análise do meu discurso, 
quero reiterar que aqueles dados por mim referidos são fidedignos. As fontes 
são oficiais c ni10 comungo com aqueles que pensam que as fontes do Gover· 
no nfto merecem fé, ou que deixam de representar a verdade. 1:. claro que 
pode ocorrer erro de informaçüo, mas a isso estariam sujeitas todas as fon· 
tcs. Pode V. Ex•licnr certo de que os números por mim oferecidos são scgu· 
ros. 

O SR. EVEJ.ÃSJO VIEIRA (MDB- SC)- Geralmente temos que ser 
repetitivos c, princip:tlmente, nesta Casa; repito que não sou contra as expor· 
tações, nào sou contm o est:thelecimcnto de troca de mercadorias entre os 
puíses. Nito! O que temos criticado é a fórmula com que passamos para a 
troca de mcrc:tdorias nos últimos anos, quando começamos a dar prioridade 
its exportações de: produtos industrializados, sem termos aptidões para 
produzi· los a preços competitivos. Em razão disso, tivemos que subsidiar, de 
forma perniciosa, a toda a sociedade brasileira. 

Criticamos também o fato do Governo ter olhado para a Agricultura, 
mas dando ênfase, dando maior apoio àqueles produtos de colocação no 
merc:tdo externo, onde destacamos o soja, deixando num plano muito sccun· 
dá rio os cere:ti:; necessitrios ü subsistência, à. alimentação dos brasileiros. 
T;.anto cswmos certos cm nossas criticas, sustentadas durante quatro anos, 
que o Governo de V. Ex• está reorientando a sua politica econômica, está 
voltando a atençrm para uma agricultura que possa possibilitar, a preços me· 
norcs pam os consumidores, remunerando melhor o produtor, alimentação 
pam os brasileiros, E scmprc chamamos a atenção para que não poderíamos 
ir pam uma grande: abertura no mercado externo. Além de não termos 
preços competitivos por falta de uma tecnologia industrial, por falta de uma 
cupacidade gercncial no mercado cxtcrno, por falta de mão-de-obra sulicicn· 
te, cncontrari:tmos :1 oposiçito dos países desenvolvidos com as medidas pro· 
tccionist:ts, como estú ocorn:ndo mais acentuadamente: este ano, nos Estados 
Unidos. Lá, os produtos têxteis brasileiros estão encontrando sempre maio
res diliculd:tdcs, b:trrcims sempre maiores no mercado norte-americano, 
como jú começa wmbém a anorar no Mercado Comum Europeu. E tanto é 
lJUc o Governo de V. Ex• tem de dcsvalorizar, periodicamente, o nosso ra· 
4llítico cruzciro para possibilitar as export:tções, cm prejuízo do Brasil. 

Contr:t cssH politic;t é que: ergucmos a noss;t voz, E, felizmente, depois 
de muitos anos, o Governo ac:tbou concordando em que a Oposição estava 
numa linlw certu, c começa a redimcnsionar a sua política econõmica, pelo 
menos comcç:t :1 munifestar suas intenções em vir para o leito, para o cami· 
nho que o M DB tem defendido sistematicamente, nas Casas Legislativas. 

O Sr .• José J.lns (ARENA - CE) - Permite V, Ex• um aparte? 

O SR. EVEJ.Í\SJO VIEIRA (MDB- SC)- Ouço V, Ex• 

O Sr. José Uns (ARENA- CE)- Nobre Senador, V, Ex• sabe que a 
conquisw de mercado internucional nllo i: fúcil. O esforço que os países ... 

O SR. EVELÍ\SJO VIEIRA (M DB- SC) - Mais uma ruzuo de nós 
não termos partido para estas exportações ... 

O Sr. José Llns (ARENA- CE)- V. Ex• me permite? Nua estou de 
acordo em que nós devamos fazer sempre o que for mais fácil, Estou de ncor· 
do cm que nós devemos fazer aquilo que mais interessa à economia brasileira 
e ao progresso nacional. 1: legitimo o esforço dcstinndo n melhorar as nossas 
exportnções, seja através de subsídios ou de outros meios. Quanto à mu· 
dunça de estrutura da nossa pauta de exportação, essa realmente, tem sido 
extraordinária. Tudo, ao contrário do que V. Ex• possa pensur, representa 
uma conquista da nossa economia. Aliás, se houve apoio às cxportuções, nüo 
se: pode dcixar de reconhecer que houve apoio, igualmente, à ugricultura. t 
certo que têm havido distorções nu llrca da comc:rciulizaçilo dos produtos 
ugrfcolus. Estou de pleno ucordo cm que devemos corrigir essas distorções. 
No muis, V. Ex• nüo tem razão quundo critica as exportuçõcs brusileirus ou, 
de um modo gerul, o comportumcnto du produçilo nacional. 

O SR. EVELÍ\SJO VIEIRA (MDB- SC)- V. Ex• não quer concor
Uar. Aguarde, então, o linal do ano para ter o verdadeiro retrato da situaçiio 
debilitada da economia brasileira: para V. Ex• ver o empresário bra!lileiro 
numa situação de: tristeza; de nós nüo termos condições de conversar ames· 
mo nível com os países industrializados, Não é apenas pelos 45 bilhões de 
dólares que estamos devendo hoje, mas pelo crescimento inusitado e incon· 
trolável da nossa divida externa; até agora, o Governo não se apercebeu que 
nós, dentro de quatro anos estaremos devendo, no mfnimo, 130 milhões de 
dólares, de que em razüo dessa polftica o empresário nacional está em pobre· 
cido, vive na dependência permanente dos estabelecimentos de crédito. 

Hoje, não é só o povo que vive empobrecido. 1: o empresário nacional, 
numa política a privilegiar apenas as empresas multinacionais c as empresas 
nacionais que estão associadas com as empresas trunsnacionais. 

Não resta dúvida de que estas possibilidades, que são reais, representam 
frutos de um perfodo em que foram aceitas, sem qualquer crítica, posturas 
nem sempre articuladas à existência de recursos no País. Na maior parte das 
vezes, as soluções encontradas desprezaram as condições internas, cm ter· 
mos de recursos humanos e naturais. As distroçõc:s só poderiam tcr·se accn· 
tuado, como hoje podemos verificar. 

Sr. Presidente, desde 1975, quando aqui chegamos, buscamos sempre 
pautar a nossa atuação pelo estudo dos males que hoje afligem a Nação bra· 
sileira, de forma a encontrar, de modo justo e razoável, a saída para o impus· 
se cm que fomos colocados. 

Acreditamos hoje ser necessário, mais do que nunca, avaliar sercnamen· 
te as dificuldades nacionais, sem atitudes pessimistas ou a pura louvaçüo. 
Existem meios capazes de favorecer a superação do dilema brasileiro, redu· 
zindo a dependência externa c oferecendo melhores condições de vida à po· 
pulaçüo do País, hoje marginalizada do progresso concentrador dos últimos 
anos. 

Para isto, basta apenas um grande senso de realismo, c a realização de 
um tal projeto necessita que tenhamos os pés no chüo, pois do contrário a 
queda nem sempre é confortável. (Muito bem! Palmas.) 

COMPARECEM MAIS OS SRS. SENADORES: 

José Guiomard- Evando Carreira- Aloysio Chaves- Gabriel H ames 
-José Sarney- Alberto Silva- Jessé Freire- Milton Cabral- Aderbal 
Juremo- Marcos Freire- Arnon de Mel/o- Teotónio Vilela- Lourü·al 
Baptista- Passos Pôrto- João Calmon- Amaral Peixoto- Hugo Ramos 
- Roberro Saturnino- Murilo Badaró- Tancredo Neves- Lá:aro Barbo· 
:a- Benedito Canelas- Vicente Vuo/o- Pedro Pedros.rian- Affonso C a· 
margo - José Richa - Leite Chaves - Jaison Barreto. 

O SR. PRESIDENTE (Gabriel Hermes) - Sobre a mesa, comuni· 
cações que serão lidas pelo Sr. 19-Sccrc:tário. 

São lidas as seguintes 

Brasília, 23 de maio de 1979. 
Senhor Presidente, 
Nos termos do§ 1'~' do art. 10 do Regimento Comum, tenho a honra de 

comunicar a V. Ex•, para os devidos fins, que esta Liderança deliberou pro· 
por a substituição do nobre Sr. Senador Lomanto Júnior, pelo nobre Sr. Se· 
nadar Benedito Ferreira, na Comissão Mista do Congresso Nacional que da· 
râ parecer sobre as Propostas de Emenda à Constituição, de nQs I, I I e 
16/79, que "restabelecem a eleição direta Prefeito e Vice-Prcfc:ito nas capi· 
tais dos Estudos". 

Aproveito a oportunidade para renovar os protestos da mais alta estima 
e distinta consideração. - Saldonho Derzl, Vice-.Lider da ARENA, no 
exercício da Liderança. 

Brasllia, 23 de maio de 1979. 
Senhor Presidente, 
Nos termos do§ )9 do art. !O do Regimento Comum, tenho a honra de 

comunicar a V, Ex•, para os devidos fins, que esta Liderança deliberou pro· 
por a substituição do nobre Sr. Senador Mauro Benevidcs, pelo nobre Sr. Se· 
nadar Humberto Lucena, nu Comissão Mista do Congresso Nacional que 
darú parecer sobre as Propostas de Emenda à Constituição n"' I, I I e 16, de 
1979, que "restabelecem a eleição di reta pura Prefeito e Vicc:-Prcfcito das Cu· 
pi tais dos Estudos". 

Aproveitou oportunidade puru renovur os protestos du mais ultu t!Stimu 
e distinta consideração. - Paulo Brossard, Líder do M DB. 

O SR. PRFSIDENTE (Gubriel Hermes)- Seruo feitas us substituições 
solicitadas. 

O SR. PIIESIDENTE (Gubricl Hermes)- Estfi !indu u horu do Expc· 
diente. 

'· 
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Item 1: 

Pass:t·Sc: it 

ORDEM DO DIA 

I'ROJETO DE LEI DO SENADO N• 91, DE 1979 

{Matéria cm regime de urgência -
art. 371, c, do Regimento Interno) 

Votação, em primeiro turno, 'do Projeto de Lei do St:nado n"' 
9~. de 1979, do Senador Mendes Canale, que modifica disposições 
da Lei n• 5.681, de 11 de julho de 1971 (Lei Orgimica dos Partidos 
Politk:os), alterada pela Lei nq 6.~ 17, de 30 de junho de 1975, tendo 

PARECERES, ,sob n• 191, de 1979, c oral, da ComissillJ: 
-de Constilulçilo e Justiça- }9 pronunciamento: favorávd :.10 

Projeto; - 29 pronunciamento: contrário à cmendu de Plenário. 

A m:ttéria constou da Ordem do Dia da sessüo anterior, tendo a votação 
adiada por falta de quonmr. 

Em vot:tçüo o projeto, ressalvada a emenda de plenário. 
Os Srs. Sen:tdores que o aprovam, queiram permanecer sentados. (pau

sa.) 
Aprov;tdo. 

O Sr. Paulo Brossard (M DB- RS)- Sr. Presidente, requeiro verifi· 
cação de votação. 

O SR. PRESIDENTE (Gabriel Hermes)- Vai ser proccdid:1 a verifi
caçfto solicit:tda pelo nobre Senador Paulo Brassard. 

Nos termos regimentais, a Presidência suspende a sessão pelo tempo n:
gimental a isso destinado e fará acionar as campainhas, pura que os Srs. Se
nadores se desloquem dos seus gabinete, se assim o entenderem, para o pie· 
nário. 

Está suspcns.t a sessão. 

(A sessão é Juspensa às 1 S horas e 50 minutos e f reaberta às 15 
lroras t• S5 minutos.) 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana) - Está reaberta a sessão. Vai-se 
rroceder à verificação requerida, que será feita pelo processo de votação cle
trônica. Os Srs. Líderes votarão em primeira lugar, votando cm seguida os 
Srs. Senadores. (Puusa.) 

Procede-Je à votação 

VOTAM "SIM" OS SRS. SENADORES: 

Jarbas Pass:trinho- Aderbal Jurema- Alberto Silva- Almir Pinto 
- Aloysio Chaves- Benedito Canelas- Benedito Ferreira- Bernardino 
Viana- Gabriel Hermes- Gastão MUller- Helvídio Nunes- Henrique: 
de La Rocque- Jessé Frcirc- João Calmon- José Lins- Jutahy Mag:1· 
lhfaes- Lo mato Junior- Lourivnl Baptista- Luiz Cavalcante- Mendes 
Canale- Milton Cabral- Moacyr Dali a- Murilo Badaró- Nilo Coelho 
-Passos Pôrto- Raimundo Parente- Saldanha Derzi- Vicente Vuolo. 

VOTAM "NÃO" OS SRS. SENADORES: 

Paulo Brossard - Affonso Camarga - Alexandre Costa - Amaral 
Furlan. 

t!BASTEM·SF. DE VOTAR OS SRS. SENADORES: 

José Sarncy - Lenoir Vurgas 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana)- Votaram a favor do projeto 18 
Srs. Senadores; contra, 4 Srs. Senadores. Houve 2 abstenções. 

O projeto foi aprovado. 
Em votação a emenda. 
Os Srs. Senudores que a aprovam, queiram pcrmunecer como se encon

trum. (Pausu.) 
Rcjeituda. 

E a .H'gllitrte a emenda rtjt.>itada 

EMENDA No I (de plenúrlo) 

Ao Projelo de Lei do Senado n' 92, de 1979. 

O Congresso Nou:ional decreta; 
Art. JY Acrescente-se o seguinte parágrufo único ao urt. 2H du Lei 

n"' 5.6H2, de 21 de julho de 1971, com as ultcruçõcs constuntes da Lei 
nY 6.217, dc Jü de junho dc 1975: 

"Arl. 2H. 

~ I v Os pntt.os previstos neste artigo poderão ser prorrog:tdm. 
atê 3 (três) meses por decisão do Diretório Nacionul, caso cm 4uc 
as Comissões Executivas, responderão pela dircção dos respectivos 
órgoios partidários até a posse dos seus novos membros." 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Vittntt)- Aprovado o projeto cm primeiro 
turno, sem cmcndas, c estando a matéritt em regime de urgência, 11 uprc
ci:u;ito, cm segundo turno, será feita imediatamente, de acordo com o dispm.· 
to no art. 3H5 do Regimento Interno. 

Em discussão o projeto, cm segundo turno. 
Tem :a palavra o nobre Senador Pedro Simon. 

O SR. PEDRO SIMON (MDB- RS. Para discutir o projeto. Sem rc
visiao do orudor.)- Sr. Presidente:, Srs. Senadores: 

Pedi ri:~ u V. Ex•, Sr. Presidente, para receber a informução: foi votado u 
projeto do Senador Mendes Canalc na sua Integra'! O destaque que a ARE
NA apresentaria foi retirado? 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana) - Sim. Não houve emenda. 

O SR. PEDRO SIMON (M DB- RS)- Considerando, Sr. Presiden
te, que: o debate travado nesta C:asu faz parte, na h1.1ra da aplicação da lei, 
para :~e s:aber qual foi o espírito dos homens que a apresentaram, formulo
jú que <1 matéria, hoje, é vencida, porque foi aprovada, pelo menos, a nível 
desta Casa - a seguinte pergunta, Sr. Presidente pura que, como dirigente 
partidário, possa tomar as devidas providências no meu Estado. 

Foram prorrogadas as convenções pela prazo de 6 meses. Afirma-se que 
no prazo de 6 meses as convenções podem ser realizadas. Pergunto cu: o pro· 
jeto permite que, como Presidente do Diretório Regional, cu mnrque de i me· 
diato as convenções se houver por bem marcá-las, a partir do dia 8 de julho, 
isto é no primciro domingo seguinte, que seria dia 15, ou tenho que esperar a 
rcgulamentação do Tribunal Superior Eleitoral? 

Outra dúvida que me parece, aqui, que vejo agora, não tinha nem toma· 
do conhecimento antes, sinceramente, na correria da discussão da matéria: 
os prazos, a que se refere o <lrtigo, ficam prorrogados pelo período de 6 me
ses, dentro do qual os Partidos poderão realizar suas convenções. 

As aluais Comissões Executivas responderão pela dircção dos respecti
vos Partidos até a eleição dos novos dirigentes. Vejo, aqui, que a partir do 
dia 8 de julho estão extintos os diretórios nacionais regionais, estaduais e 
municipais. Eles não foram prorrogadas, c se deu às Executh·as nacionais re· 
gionais, estaduais e municipais as características de responderem como co· 
missões provisórias. Sinceramente, me parece que isso é muito grave. Acredi
to uté, Sr. Presidente, que seria o caso de uma emenda nu Câmara dos Depu
tados, ou agora, por parte da Bancuda da ARENA, porque em todo o deb:a
te e em toda a discussão se falou na pr1.1rrogaçào dos diretórios- que os di
retórios seriam prorrogados por 6 meses. Mas, na verdade, aqui, os dire
tórios csturão extintoS no dia 8 de julho à meia-noite. E o que serão prorro
gados, c farão as vezes de diretórios, serão as Executivas nacionuis, cstaduais 
e municipais. 

Parece-me, acredito eu, que esse não era sequer o espírito do autor da 
mutéria, pelo menos o espirita que orientou todo o debate em torno duma
téria. Esta é a segunda pergunta. 

A primeira, que a mim me parece muito importante, tenho por mim, 
apesur de não ter votudo, mas como Senador, acredito que os prazos do CU· 

lendário eleitoral, porque até ser nprovado pela Câmara dos Deputados, se o 
for, até ser homologado pelo Presidente da República, se o for, uté ser publi· 
cada na imprensa oficial, os prazos cstariio correndo. Após isto é que o Tri
bunotl Superior Eleitoral poderá se reunir para estabelecer o calendário elei
tor:~!, o novo calendário eleitoral. Parece-me que cm torno dis:iO lú se vão ui· 
guns meses com essa discussão, Pelo menos quero interpretar, pura que: fique 
rcgistrnda nos Anais da Senado. E u minha interpretação é que aprovada 
cssu lei a partir do diu 8 de julho, jú no dia 15 de julho, posso orientur, como 
Jlresidc:nte do MDB do Rio Grande do Sul, as Convenções Municipuis, para 
q m: os Presidentes das Convenções Municipui.'i fao;um as suas convcnções, ui· 
tentndo o calendllrio, isto é, ulterundo o culendúrio cm 8 dias, O pmzo paru 
filiuçUo, que é de 45 dius, tendo como limite o diu 8 de julho, passu u ser de 45 
dias, tendo como limite o dia 15 de julho, no caso. · , 

O prazo rmru o edital, que cru de 8 dias untes u p11rtir de H de julho russu 
a ser 8 dias untes 11 partir do diu 15 de julho, 

Essu, purece-me, deve scr 11 interprcta~,·ào. Gosturiu quc ulguC:m. que 01 

Liderunçu du ARENA, que o autor du ARENA, fulussc, porque me purece 
que, cm falundo u ARENA, fulundo o MDB, estaremos pelo mcnos demons· 
trando até para o Tribunal, cm caso que for ncccss(trio, u orientuçiiO, o 

csplrito !.lo Jegisludor nu hora em que dcbutcr a mutériu. 
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O M DB, pelo menos pela palavm que fula cm nome da Lide: rança du 
1lancatJa do MDB, ne.~le momento, cstfl intcrprctando dessa forma a matéria 
·JUC nào votou, mas discute por ser a sua obrigação. 

Er:1 o que tinha :1 dizer, Sr. Presidente, 

O SR. PRESIDENTE {Luiz Viana)- Por mais que fosse grato atender 
.1 V. Ex•, acredito que escapa à competência da Presidência da Casu dur 
qualquer interpretação sobre as leis que sJo votadas. Será uma interprctllçào 
~ujeit:~ ao Tribunal Elcitorul, ou talvez uma intcrprctaçJo auténticu, que 
pode ser dada pelo autor da emenda ou pelo Rc:lator da ComissJo de Consti
tuição c Justiça, nuncn pelo Presidente da Casa. 

O SR. PEDRO SIMON (MDB- RS)- Quero dizer a V. Ex•, Sr. Pre
sidente, que estou inteiramente solidário com a afirmativa de V. Ex• Longe 
de mim imaginar que V, Ex• pudesse interpretar a lei. Apenas o fiz para dar o 
pensamento do MDB, acrcditanto que a ARENA dará também seu pensa
mento, para que, em os dois Partidos falando, possamos ter o conhecimento 
da Casa, de como a Casa votou a matéria. (Muito bem!) 

O Sr. Murllo Badaró (ARENA- MO)- Peço a palavra, Sr. Presiden-
te. 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana)- Concedo a palavra ao Sr. Sena
dor Murilo Badaró. 

O SR. MURJLO BADARO (ARENA- MO. Pronuncia o seguinte 
discurso. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, o Presidente da ARE
NA, Sr. Senador José Sarncy, aqui presente, julgou de bom alvitre oferecer 
ao Senador Pedro Simon, à Casa e àqueles que dúvidas têm, alguns esclareci· 
mentes referentes ao projeto que ora acabamos de aprovar. 

Em primeiro lugar, o prazo de seis meses prorrogado, cm face ao texto 
do art. 28 da Lei Orgânica dos Partidos Políticos, permite no decorrer deles, 
guardadas as determinações que estabelecem dias de domingos pré-fixados 
para realizações das convenções, a possibilidade de cada Partido, atrav~s do 
.;cu dirctório nucional, fixar as datas para a realização das convenções. Em 
segundo lugar, nJo me parece razoável o receio do Senador Pedro Simon de 
que os diretórios estariam com seus mandatos percmptos em fcce do art. 29, 
pois que as atuais comissões executivas de fato respondem pela adminis· 
Lr:tçào partidária e pela dircçJo dos respectivos partidos. Quis apenas expli· 
citar a circunstância sem que isto tenha o condão de tornar perempto o man· 
dato dos diretórios. E, se alguma interpretação pudesse levar a esse absurdo, 
a Câmara dos Deputados, que funcionará neste projeto como câmara reviso
ra, poderá propicim, no decorrer da tramitação do projeto, os csclarccimen· 
tos c uté us modificações que se fizerem necessárias para maior clareza do 
texto, 

Tenho a impressão de que, tal como está redigido, o projeto consulta os 
mclhorcs interesses da presente conjuntura. 

O Sr. Pedro Simon (MDB- RS)- MIIS nobre Senador, com o maior 
respeito que V. Ex• me merece: como jurista, parece-me que a lei é de uma 
clareza meridiana. No seu art. }Y: 

"Os prazos a que se refere o urt. 28 da Lei n• 5.682, de 21 de ju
lho de: 1971, com as modificações constantes do art. )9 da Lei n9 
6.217, de30 de junho de 1975, r.cum prorrogados pelo perfodo de 6 
(seis) meses, dentro do qual os partidos políticos poderão realizar 
suas convenções municipais, estaduais e nacionais." 

Isto 6, ;rs convenções ficam prorrogadas por seis meses, 

"Art. 29 As utuais Comissões E:<ccutivas responderão pela 
dircçào dos respeclivos Partidos ... " 

Ora, quem responde pelo Partido é o dirct6rio regional; a executiva é 
upcnus um órgão de representação do Partido, Agora, no momento cm que 
diz que a executiva responde pelo Partido, quer dizer, a c:<ccutiva foi prorro
gadu, o dirctório foi cancelado. 

O SR. MURILO BADARO (ARENA- MO)- Dntu vêniu, não. A 
mim me purecc, Senador Pedro Simon, que as inquietações de V. Ex• pode
riio desupurecer quando o projeto, cm trumitução nu Câmura dos Deputu
dos, explicitar melhor o urt. 2", pura que não paire ncnhumu dúvida. 

Finulmcntc, como compete ao Tribunal Superior Eleitoral fixar calcn· 
U!1rios, estuhelecer regras pura o cumprimento da presente lei, tenho u im· 
presslil' de que todus as inquietuções de V, Ex• seriio sunadus e desfcitus. 

O Sr. Pedro Simon {M DB- RS)- Apenas um esclurccimento u V. Ex• 
Acho que V. Ex•, pelo mcmos, nu conversu que t1'vcmo.~. o pc:nsumento é 

este: V, Ex• diz que os prazos a que se refere serão prorrogados, dentro do 
qual os Partidos políticos poderl1o realizar suas convenções municipais, esta· 
du;ris c nacion:1is. 

O SR. MURILO BADARO (ARENA- MO) -Inclusive nu justifica
tiva - se V. Ex• me permite- o autor do projeto diz especificamente: o 
seguinte: 

".,,sendo de melhor alvitre que, dentro do prazo considerado, 
cada agremiaçJo marque os dias para suas convenções, que se a jus· 
tem às suas conveniências internas, guardadas as disposições da lei 
que rege a espécie ... " 

Essas disposições são cxatamcntc aquelas que o artigo 28 estabelece: o 
r. "imeiro domingo do mês, o 3~ domingo do mês c o quarto domingo do mi:s. 

Então a interprctuçJo, salvo melhor juízo, é de que dentro do prazo de 
seis meses, qualquer dos dois partidos Políticos, guardado apenas o calen· 
dá rio dominical, poderá fazer suas convenções. 

O Sr. Pedro Simon (M DB- RS)- Cada Partido Politico a nivel de di
rcçJo nacional. 

O SR. MURJLO BADARO (ARENA- MO)- Sim. 1:. sempre a di
rcçào nacional que sempre estabelece uma regra para o cumprimento nos Es· 
tados c nos municípios. Mesmo porque nUa teria sentido cada município 
marcar sua convenção num determinado domingo. Imaginemos por exem· 
pio, o caso de Minas Gerais, onde poderíamos chegar ao absurdo de termos 
setecentas c vinte e duas convenções realizadas cm domingos diferentes. 
NJo é este o objetivo do autor c não é certamente a melhor interpretação que 
se pode dar ao texto dessa lei. Mas cu repito que, na Câmara dos Deputados, 
muitas oportunidades surgirão para que se e:<plicitc melhor o texto, caso as 
dúvidas de V, Ex• continuem sobrcpairando. 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente, (Muii.o bem!) 

O Sr. Paulo Brossard (M DB- RS)- Sr. Presidente, peço a palavra . 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana)- Concedo a palavra ao Senador 
Paulo Brossard. 

O SR. PAULO BROSSARD (MDB- RS. Para encaminhar a votacüo. 
Sem revisão do orador,) - Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

A aprovação do projeto de lei do Senado, em primeiro turno, estfl a in· 
dica r que ele será aprovado no segundo turno, c que desta Casa o projeto se· 
rá enviado à Câmara, Eu queria deixar registrado, cm primeiro lugar, que a 
Oposição nesta Casa fez tudo quanto estava ao seu alcance pura que esse: 
projeto não prosperasse, c isto porque entende que o projeto não ê: bom, o 
projeto cm nada colabora, cm nada contribui pnra a melhoria da vida·parti· 
dária e para o normal funcionamento dos Partidos. Muito ao contrflrio. 

Em primeiro lugar, estamos modificando uma lei que é do conhecimen· 
to, não apenas por uma ficção jurídica, mas que é do conhecimento de todos 
os dirigentes partidários. Não havia uma pessoa que c:<erccsse atividade par· 
tidária neste Pais que ignorasse que se avizinhava agora o tempo para as 
Convenções Municipais, Estaduais e Nacionais. Todo mundo sabia disto, 
em toda parte do Brasil. 

Pois bem, Qual é a vantagem, qual é a utilidade cm dilatar esse prazo, 
salvo se isto for apenas o prelúdio de outras medidas tendentes a modificar, a 
alterar, a destruir os Partidos? 

O que tinha de ser feito agora cm julho, agosto e setembro, qual é a utili· 
dadc, qual é a vantagem que se alcança em adiar para outubro, novembro e 
dezembro'r Trabalhos, ônus? Mas estes, tanto serão exigidos agora, em julho, 
como depois, em dezembro. Nào muda absolutamente nada. Muda upenas é 
a ordem dos trabalhos, Deteriora, realmente, é a disposição dos partidúrios c 
dos dirigentes partidários pura normalizar, atravi:s da renovaçtio dos manda· 
tos, a vida dos Partidos, salvo se, Sr. Presidente, o objctivo for outro, o de 
exutumente não fazer o trabalho porque se espera que esse trabalho venha u 
se tornar inútil. Isto é outro coisu. 

M:1s, se este i: o propósito, é o propósito du Maioria c, exclusivamente 
du Muioriu. Alills, falando, outro dia, aqui tive eu ocusmo de observur que 
neste País há coisas cxtruordinúrias; hú, por exemplo, um Partido extraordi· 
núrio, que é Governo na Unii\o; i: Governo cm todos os Estudos, menos em 
um; que é Governo nu grande muioriu dos municfpios c que discute 11 sua ex
tinçl!O. Se hú ulguma coisu que, puru mim, transcende quase que a esfern do 
cognoscfvcl, é is.m. 

Bem, Sr. Presidente, o que 11 Oposição podiu fuzcr j{l o fez, puru que este 
projeto ni\orassussc: votou contru, nus comissões; rctirou·sc, ontem, do pie· 
nfl rio, parn, com a sua rctiradn, impedir u sua uprovaçào nuquela sessi'1o: re-
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pr::tiu este expediente na sessão de hoje, sendo vencida, cnttctunto, pciu 
Muioria. Não lhe resta scnlto submeter-se ao voto majoritário, Mas o fazia· 
mcntando, lamcntundo a aprovação do projeto, porque entende que ele cm 
nada contribui para o apcrfciçoumcnto da vida partidária cm nosso País. 

De outro lado, Sr. Presidente, o projeto vai trazer algumas diliculda· 
des: ele cria ulguns problemas. O nobre Senador Pedro Simon, com a sua ex· 
perlência de dirigente partidário, chamou a atenção para u regra enunciada 
no urt. 2Y do projeto, que diz: 

to. 

"Art. 2Y As a tua is Comissàc$ Executivas responderão pela 
direçào dos respectivos partidos até a eleição dos novos dirigentes 
partidários, prevista nas convenções a que se refere o artigo n9 28 
do lei no 5.682." 

Este artigo, o de n~J 28 da lei n11 5,682, foi alterado pelo art. (9 do proje-

Pois bem, Sr. Presidente, as aluais Comissões executivas responde· .ia. 
As Comissões executivas, como é sabido, são escolhidas pelos Diretó.·ivs, 
mas há problemas que são da competência das Comissões executivas e há 
problemas que são da competência dos Diretórios, Então, cu perguntaria se 
neste interregno, no qual, digamos assim, a competência das Camisões exe· 
cutivas foi prorrogada ex-vi-/egis, neste interregno, quem decide uquclas 
questões que são da competência dos Dirctórios? 

O Sr. Pedro Simon (M DB - RS) - Ninguém. 

O SR. PAULO BROSSARD (MDB- RS)- Veja V, Ex•. Sr. Presi
dente, veja a Casa, qual a natureza dos problemas que este projeto vai trazer. 

O Sr. Pedro Simon (MDB- RS)- A Comissão Executiva vai fazer às 
vezes de ~omissão provisória, o que é mais grave; Comissão provisóriu, a 
nível municipal; e Comissão provisória, a nfvcl regional. E tem mais: Cernis· 
são provisória, a nível nacional. O Senador Josê Sarney v aí ser Presidente da 
Comissão provisória da ARENA e o Dr. Ulysscs Guimarães, Presidente da 
Comissão provisória do MDB. Dirctório, não tem; Convenção Nacional, 
também não tem. 

O SR. PAULO BROSSARD (MDB- RS)- Estaé:aquestào que rcs· 
peitosamcnte coloco à apreciação do Senado. Veja V. Ex•, Sr. Presidente, c 
vej:t'a Casa, os dizeres do projeto: .. as Comissões Executivas responderão". 
Quer me parecer que não se trata de uma prorrogação de um mandato rcce· 
bido pelo ou do Diretório, mas "responderão''. .. O carátcr provisório, quer 
me parecer, está sublinhado ai: responderão. 

Volto a lembrar: há questões que são da competência da Comissão Exc· 
culivu. H~ questões que são da competência do Dirct6rio Regional. Há 
questões que são da competência do Diretório Municipal c há questões que 
são da competência do Dirctório Nacional. Mas teremos, apenas, Comissões 
que: responderão. Quais Comissões? Compostas por quem? Pelos integrantes 
das atuais Comissões Executivas. Mas, insisto nos termos cm que o projeto 
está redigido: "responderão". 

Indago: valerá a pena, por uma questão de comodidade, por uma como· 
didade extremamente relativa, deixar de realizar as convenções partidárias 
agora cm julho, agosto ou cm setembro, para realizá~ las dentro de seis me· 
ses, quer dizer, num prazo máximo de seis meses? Que utilidade há, que van· 
tugcm se pode apontar? Que progresso pode resultar disso? Eu nao consigo 
entender isto. Salvo- volto a dizer- se alguma coisa mais se pretende com 
isso. Salvo se se pretender, realmente, mutilar os partidos, malbaratar qua~ 
torzc anos de vida partidária c desaparecer do mundo poiCtico, do mundo 
jurfdico, através dessa porta escusa. Esta é a questão. 

Mas, o que mais me impressiona é que o, o ilustre Partido da Maioria 
nesta Casa c na Cümara dos Deputados pense e se ocupe desses problemas, 
quundo grandes problemas estão aí para desafiar a pcrcuciênc:ia, a atenção, a 
capacidade dos homens públicos brasileiros. Isto é que me deixa cfctivumen~ 
te perplexo, 

O Sr. Mouro !Iene• idos (MDB- CE)- V. Ex• me permite um aparte? 

O SR. PAULO BROSSARD (MDB- RS)- Ouço o aparte do nobre 
Senador pelo Ceurà, Senudor Mauro Bcncvidcs. 

O Sr. Mouro Oen.,id" (MDB- CE)- Nobre Llder, Paulo Brossard, 
V. Ex• tcrll que atentar também para a competência do Diretório, que, em 
detcrminudos assuntos, é indclegllvcl puru a Comissão Executiva, lstCI é pre
ceituado expressamente na Lei Orgilnica dos Partidos. Fechamento de qucs· 
tOes sobre matéria Legislativa, por exemplo, é du competência exclusivu do 

Dirctório; é, portanto, umu competência indelegávcl às Comissões Exccuti· 
ViiS. 

O SR. PAULO BROSSARD (MDB- RS)- Dizia, Sr. Presidente, 
que há determinados assuntos que são da competência do Dirctório c há ou
tros que são da competência das Comissões, Então, volto a indagar, me ser· 
vindo do apmtc do nobre Senador Mauro Bcncvidcs, Como ficam estas 
questões da competência do Dirctório que nüo são da competência da Co
missão Executiva, cujo mandato nem é prorrogado, propriamente dito, mas 
upem1s se diz que elas responderão como uma espécie de gestor de negócios? 

Esta a questão que deixo à reflexão, aoju!zo c à decisão dos eminentes 
pares da Maioria. 

O Sr. homar Fronco (MDB- MG)- Permite V, Ex•? 

O SR. PAULO BROSSARD (M DB- RS)- Ouço o eminente Sena· 
dor por Minas Gerais. 

O Sr. hamar Fronco (MDB- MG)- Senador Paulo Brossard, para 
curactcrizar, mais uma vez, o resultado de um pedido de urgência paru este 
projeto. V. Ex• pergunta se há outra coisa, além do desejo de prorrogur man· 
datas. Responderia com a própria argumentação do autor, se V. Ex r me per· 
mi te: 

Ademais, seria totalmente destituído de sentido promover-se a 
realização de eventos que exigem grande mobilização c gastos, 
quando todos estão com suas atenções voltadas pura reorganização 
do quadro partidário, cuja reformulação virá atender aos imperati
vos da hora presente. 

Por certo, é nisto que a ARENA está pensando ao aprovar o regime de 
urgi::ncia, ao aprovar essa prorrogação dos mandatos principais. 

O Sr. Pedro Simon (MDB- RS) - Aprovar à revelia do Presidente 
Nacional da ARENA que, publicamente, disse que era contra o projeto. 
Teve uma derrota frugorosa aqui, com o qual, aliãs, me solidarizo. 

O Sr. ltomar Fronco (MDB- MG)- Condordamos com V. E•• 

O SR. PAULO BROSSARD (MDB- RS)- Sr. Presidentr.,icvantci o 
problema c o nobre Senador Itamar Franco não deixou a pergunta no ar, 
trouxe a resposta. Mas a resposta, não na base de uma suposição ou de uma 
dedução, como eu fizera, mas uma resposta com os textos expressos do autor 
do projeto. Esta é a questão. 

Volto a afirmar, Sr. Presidente, a reorganização partidária que se faça, 
mas que se não corte o fluxo regular da vida partidária. Veja o Senado Fede· 
rui a responsabilidade que vai assumir. 

Sr. Presidente, nada mais tenho a dizer. Creio que, menos pensando cm 
si e nos seus interesses do que na regularidade e continuidade da vida parti
dária brasileira, da quat·é indissociãvcl a regularidade da vida institucional 
do Pais; menos pensando cm si c nos seus interesses do que pensando na re
gularidade da vida partidária c da vida institucional, a Oposição nesta Casa 
se opôs, até onde pôde c da forma como lhe competia, parlamentarmente, 
para que este projeto não fosse aprovado, E, ainda agora, no instante derra· 
dciro, insistirá c reiterará a sua posição. (Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana) - Continua cm discussão o proje
to, cm segundo turno. (Pausa.) 

Nenhum dos Srs. Senadores solicitando a palavru,, declaro encerrada a 
discussão. Encerrada cstu, é o projeto dado como aprovado, nos termos do 
urt. 315 do Regimento Interno. 

O Sr. Paulo Brown! (MDB- RS)- Sr. Presidente, requeiro verifi· 
cuçào de votação ainda uma vez, para definição de responsabilidades. 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana) - Nilo hll votação. 

O Sr. I tomar Franco (MDB-MG)- Sr. Presidente, acho que V. Ex• 
terá que colocar o projeto cm votação, de acordo com o Regimento. 

o SR. PRESIDENTE (Luiz Viana)- A Mesa cstll com a razão cm não 
submeter o projeto b. votação. Vou ler o dispositivo. Não sei se V. Ex• tem o 
Regimento. 

Diz o Regimento rntcrno do Scnudo Fcderul, no seu urt. 315: 

"Art. 315. Enccrrudu u discussüo cm segundo turno, !'!Cm 
emendas, o projeto será dudo como delinitivumcnte uprovudo, sem 
votuçiio, salvo se algum Senudor requerer seju submetido u V(lto~." 
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()ucr d1t.cr, nfw havia nenhum pcllido. V. Ex•, no (;a~o. tinha pedido ve
rincaçiHl. 

O Sr. Puulo Dros:"urd (MDB- RS)- Peço a V. Ex•, Sr. Prc.~idcntc, 
quc torne como pedido de vowçilo. 

O SR. PRESIDENTE (Luit. Viana)- Entf1o, v ui ser submetido à vo
taçi'w. 

Em volilçào o projeto. 
Os Srs. Senadores que o aprov11m, queiram pcrmant:ccr scnt11dos. {Pau-

sa.) 
E~t;1 aprov:1do. 
O projeto v;d ü Comissão de Redução. 

O Sr. E"andro Currelru (MDB- AM)- O pedido i: para verificação 
dc VOtOS, 

O SR. PRESIDENTE (Luil Viana)- Pordoe-mc, V. b• Foi feito o pe· 
dido de verificação. O próprio Líder disse que tomasse o pedido de vcrifi
c;Jçfto como pedido de votaçào, Foi o que foi feito. 

Quer diter, para a Mesa o projeto está votado. Agom, não sei, também. 
nfto quero forçar. Nlio custa nada,, V. Ex• quer pedir a verific<tçào de votm'? 

O Sr. Paulo Bros.'iard (MDB- RS)- Sr. Presidente, solicitei a verifi
cação porque, como V, Ex• mesmo acaba de ler, o art. 315 do Regimento ln
terno diz: "Salvo se <tlgum Senador requerer seja submetido u votos". 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana) - Foi o que V, Ex• solicitou. 

O Sr, Paulo Brossord (M DB - RS) - Exatamcnte. 

O SR. PRESIDENTE (Lui' Viana)- E foi o que cu então lil: submeti 
a votos e dei como <~provado, 

O Sr. Paulo Brossard (MDB- RS)- Requeiro a verincnçào, 

O SR. PRESIDENTE (Lui' Viana) - Porfeito. 
Vai-se proceder à verificação. 
Solicito aos Srs. Senudores que ocupem seus lugares para que se poss:t 

proceder à vcrilicaçào. 
Vai-se passar u verificação solicitada. 
Suspenderei a sessão por alguns minutos, para dar tempo :10s Srs. Scna

dorcs de se deslocarem até o plenário. 
Está suspens<~ a sessão, 

(SuspenJu à.r 16 horas e 30 minutos, a se.l'.\'Üo t! rt•abnta às 16 ho· 
rase 37 millutoJ.) 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana) - Está reaberta a sessão. Vai-~c 
proceder à vcrificaçào requerida, através do sistem<J de votação clctrônicu. 
Os Srs. Lideres votarão em primeiro lugar. votando em scguidu O:'> Sr!'i. Senu· 
dores, {Pausa.) 

Procede•Jt' à votação 

VOTAM "SIM" OS SRS. SENADORES: 

Jurbus P:1ssarinho- Aderbal Jurema- Alberto Silva- Almir Pinto 
- Aloysio Chaves- Benedito Canelas- Benedito Ferreira- Bernardino 
Viun<t - Din<trtc Mariz- Gabriel Hermes- Gastão MUller- Hclvidio 
Nunes- Jessé Freire- João Culmon- José Lins- Jutuhy Mugalhàcs
Lomanto J unia r- Lourival Baptista- Luiz Cavalcante- Mendes C anule 
- Milton Cabral- Moacyr Dulla- Murilo Badaró- Nilo Coelho
P:1ssos Porto - Raimundo Parente - Suldunha Derzi - Vicente Vuolo. 

VOTA .I! "N;IO" OS SRS. SENADORES: 

P;1ulo Brossurd - Affonso Cumurgo - Alexandre Costa - Amurai 
Furlan. 

AliSTEM-SE DE VOTAR OS SRS, SENADORES: 

José Sarncy - Lcnoir Vargus. 

o SR. !'RESIDENTE (L ui' Viana)- Votaram "SIM" "i Srs. Senado· 
n:~: c "NÃO'' 4. Houve ~ abstenções. 

o projeto fui ;~prov;~do, elll segundo turno, c ser:1 remetido li Clmlissr10 
.Je /h:J:u;i'al. 

O SR. l'RESII>ENTE (Luil Viana)- Item l: 

Votat;fHl, cm turno imicn, dn Requerimento n1' !·LI. l:~o: J97q, 
dn ScnadM Jarha~ Pa~sarinhu, ~o licitando, nm tcrnws dll ar L 4! H, 
inchn 1, d,1 Rc~imcnto lntcrnn, a ~.·unv,lcou;rln do Senhor ~1inis· 

tro de E~t:ldu da lndUstriu e do Com~rcio, João Camilo Pcnna, 
paru prt:~tar informações perante o Senado Federal. 

A votaçJo do requcrimcnto será feita pelo processo nominal, uma vet 
que a m:l\êria depende, para sua aprovaçl!o, do voto favorável da maiori:1 da 
cnmposiçi'1o d;1 Casa, de acordo com o disposto no inci~o III do art. ~3H, 
cumhinadn com o art. 32H do Regimento Interno. 

Em votação. 

O Sr. llanuu Franco (MDB- MG)- Sr. Presidente, peço a p;duvr;J 
para encaminhar a votaçüo. 

O SR, PRESIDENTE (Luit. Viana)- Tem V. Ex• a palavra. 

O SR. ITA7\-1i\R FRA~CO {M DB- MG. Pronuncia o seguinte di~cur
~o para encaminhar vot:~çüo. Sem revisão do Orador.)- Sr. Presidente, Srs. 
Senadores: 

E sü pa1a recordar h Casa c numa homenagem uo nobre Senador Henri· 
que S<Jntillo que a Comissão de Economia havia convidado S. Ex•, o Sr. Mi
nistro da Indústria e do Comércio, para compan:cer à Comissão de Econo
mi<L 

A Comissão acolheu a sugestão do Senador Henrique Santillo c enviou 
ao Dr. Joi1o C.1milo Penna um oficio. pedindo a sua presença, evidentemen
te, se S. Ex• concordasse, na Comisslio de Economia. 

Posteriormente, o Senador Jarbas Passarinho entra com um requeri
mento, propondo a convocação do Ministro da Indústria e do Comércio 
para o Plenário do Senado. 

O Sr. Ministro envia, cntlio, à Comissão o seguinte ofício: 

AV. (li) n' 173 

A Sua Excelência o Senhor 
Senador Itamar Franco 

Em li de maio de 1979 

DO. Presidente da Comissão de Economia do 
St:nado Federal. 

Senhor Presidente, 

Convidou-me a Comisslio de Economia do Scnudo Federal 
para fazer uma exposição, em data a ser acertada. 

Honrado com o convite, gosta riu de propor, entretanto. que a 
c.xposiçào fosse feita no Plenário, em data de 21 de junho próximo, 
se <~ssim estiverem de acordo Vossa Excelência e os membros dot 
Comissão. 

Na expectativa de sua anui::ncia, renovo-lhe meus protestos de 
c.'itimu c consideraçf10. - Jojo Camilo Penna. 

,\t1as o que me traz, Sr. Presidente, no encaminhamento dest:~ votação, 
que por certo o M DB vai vot;tr favorável, e eu pediria a atenção dó nobre 
Lidcr da Maioria, se fosse possível, é que também tenho ur.1 requerimento 
convocando S. Ex', o Sr. Ministro da Justiça c t:!>pr:ro obter da Mesa Direto· 
r a c do Plenário do Senado o mesmo tratamento que se estfl dnndo nu convo-
caçào do Ministro da Indústria c do Comércio. · 

O SR. PRESIDENTE (Lui' Viana) - Disso V, Ex• pode estar corto. 
O SR. ITAMAR FRANCO (MDB - MG)- Estou certo de que 

V. Ex' estará atento para isso, 
Mas, de qualquer forma, desejo pedir à Lideiança da Maioria ncst<~ Ca

sa,jú que ela vai aprovar o rc:qucrimcnto, convocando ao Plenário do Sena
do o Sr. Ministro da Indústria c: do Comi::rcio, Ministro que foi convocado 
pum depor perante a Comissão de Economia c que sugeriu a presença no 
plenário, presença que a OposiçUo vui concordar e 'vai votar favorável, m:1s 
c~pero, Sr. Presidente, ao encaminhar esta votação, que o mesmo tratumento 
seja dado pcla Liderança da Maioria nesta Casu, ao ser colocndo cm votaçrJO 
o meu requerimento, propondo a presença de S. Ex•, o Sr. Ministro du Jus-
tiÇ~I. 

Em o cncaminh:1mento que cu qucrin fuzcr, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Lui' Viana) - Concedo a palavra ao nobre 
Líder Jarbus Pass:uinho. 

O SR. JARRAS P,\SSARI:-;110 (ARENA- PA. Para enc:m1inhar a 
\·ota~üu.)- Sr. Presidente, Sr~. Senadores: 

O nuhrc Senador lt;ullar Franco me fc1. um chamumento Je ordem pe~· 
-.md c cu ~ll~taria que S. Ex' atenta~~c para u fato preliminar. 1: verd:u.lc que, 
aq111. u.., Prc~idcntes dt· ('nmis~iw t~m se dirigido ao~ Mini~tru ... de btad11, 
LI/CtHlll ~·nrrvitc~ r:rr;r a prnl'n~,:a do~ Mini.~trll~ de Estadllllíl!i Ctlllli"llc~. L 
;dhll!Ul.l!llCillC i!lllHl'!;lllll'lllid. :--.::1!1 hft p;rflcl, llíl 11\lflha opini~lll- 'oli.ICI\il. 
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natumlmcntc, ü censura de V, Ex•, mas é ;I penas :1 minha opinil10- cntiúJ, i: 
ab:-.olutamentc anti-regimcntal porque só dirige ao Ministro de Estado, a C a· 
:-.a, c o JY-Sccretúrio, autorizado pc\:1 Casa, par<l convite, Mas, :H.:onteccndtl 
quc:~ nllbrc Liderança tomou conhccimc:nto do convite feito na Comi:-.:-.iio dc 
Economia peJo nobre Itamar Fmnco, resolveu, ent5o, proporcionar ao Se
nado c niio apenas i1 Comissão de Economia, a oportunidade de ouvir o Mi· 
nislro da Indústria c do Comércio, não apenas sohrc os tema:-. que o nohrc 
St:nadur Hcnriqut: Santillo huvia lev:~ntado, mas, de uma forma mais ahn1r1· 
geme, sohrc outros também; razão pela qu:1l nós resolvemos soli.:itar ;ws 
.:ornpanhciros- tanto da ARENA qllanto ·do MDR- que votassem a f;t
vor da cunvocaçüo do Ministro de Estado, para ser feito regimentulmentc c 
regularmente. 

E c:vidente, Sr. Prc.~idente, que este assunto c:u poderia deferir neste ins· 
tante- deferir, digo mal- poderia, ao contrario, pedir a V. Ex•, neste ins· 
t:mtc:. que fosse an;.tlisado pela Mesa, cm definitivo, porque a Mt:sa nrto tem 
açi10. de Jiscalilaçào sobre as correspondências que as Comissões enviam di
rctamente, Mus, no meu entender, no meu humilde entender, o Presidente r.k 
Comissão não está autorizudo a convidar o Ministro de Estado, como, cvi
dc:ntemc::ntc, não estaria autorizado a convocJr, porque convocação est~ esti
pulada em Regimento. 

Ent~o. é um :~ssunto que cu deixo sob a censura de V. Ex• e, :to mc~mn 
tempo. digo por que razão desejamos trazer o. Ministro da Indústria e do Cu· 
mi:rcio para que falasse ao Plenário do Senado c não apenas ao Plcnflrio da 
Comissão de Economia. (Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana)- Vai-se pass:1r à votação, que se· 
rá feita pelo sistema c:letrõnico, Os Srs. Líderes votarão cm primeiro lugur c 
em sc:guida os demais Srs. Senadores. 

Solicito aos Srs. Senadores que ocupem os seus respectivo:-. lug:tres. 
(P:n1sa.) 

Os Srs. Líderes já podem votar. (Pausa.) 
Também os Srs. Senadores já podem fazê-lo. (Puusa.) 

VOTAM "SIM" OS SRS. SENADORES: 

Jarb<~s Passarinho- Paulo Brossard- Affonso Camargo- Alberto 
Silva- Almir Pinto- Aloysio Chaves- Benedito Ferreira- Bernardino 
Viana - Dinarte Mariz- Gabriel Hermes- Gastão MUller- Helvidio 
Nunes- José Lins- José Snrncy- Jutahy Magalhães- Lenoir Vargas
Lomunto Júnior- Lourival Baptista- Luiz Cavalcante- Mendes Can<.~lt: 
- Milton Cabral - Moucyr Dalla - Murilo Badaró - Nilo Coelho -
Raimundo Parente- Vicente Vuolo- Agenor Maria- Amaral Peixoto
Cunha lima- Dirceu Cardoso- Evundro Carreira- Evclá:-.io Vieira -
Humberto Lucena - Itamar Franco -José Richa - Nelson Carneiro. 

VOTA "NÃO" O SR. SENADOR: 
Hugo Ramos 

SE ABSTEM DE VOTAR O SR. SENADOR: 
Sald:~nha Derzi. 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana)- Votaram favoravelmente ao R c· 
querimento 36 Srs. Senadores; contra, I. Houve uma abstençiao. 

O requerimento foi aprovado. 
A Presidência comunicará o resultado du votação ao Sr. Ministro, para 

os devidos fins. 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana)- Item 3: 

Votação, em turno Clnico, do Regimento n~' 135, de 1979, du 
Senador Orestes Qui:rcia, solicitando o desarquivamcnto do Proje
to de Lei do Senado n~' 212, de I 975, de sua autoria, que regula
menta a profissão de Desenhista Gráfico, c dá outras providências. 

Em votação o requerimento, 
Os Srs. Senadores que o aprovam, queiram permanecer sentados. (Puu

sa,) 
Aprovado. 

O SR. ('RESIDENTE (Luiz Viunu) - Item 4: 

Votação, c:rn turno único, do Requerimento n"' 154, llc llJ79, 
llo Senador Jessê Freire, sulicitanllo o desurquivumento do Projetu 
llc Lei du Senado nY II H, lle 1977, llc Mlll uutoriu, que uni!'nrmi1a a 
lcgi:-.lw,:üu rdcrcntc ao cheque. 

l:m vutaçiw. 
Os Srs. Senadores que o uprovam. qucirum permanecer como se cn~.:nn· 

tram. tPau~a.) 
Aprovado. 
Os projetas a que st: referem os requerimentos que acabam de ser apro· 

v:u.Jos voltarim i1 suH tramitaçüo norm:1l. 

O SR. I'RESlllENTE (Lu11 Vianói)- Item 5: 

Vot<tção, cm turno único (oaprcciaçito prelirninur d;1 con~titu

cionalidade, nos termos do art. 296do Regimento Jnlerno), dn Jlnl· 
jcto de Lei da Cúmar<.~ nY 50, de 197X (n9 4.976(7H, nu Cas:t de nri· 
gem). que proibc :1 recomendaçrao aos cargos de confiança que c~
pccilica. durante o mesmo Governo, de anterior ocupante que se 
haja dcsincompatibilizado paru concorrcr a clciçiw, tendo 

PARECER, sob n~' IHJ, de 1979, di! Comiss(w: 
- de Conscituh;ào c Justiç11, pela inconstitucionalillade, com 

voto cm sepurado do Senador Nelson Carndro. 

A matêriu constou da Crdem do Dia da sessão anterior, tendo a Jiscu~-
sito cnccrrad:t c a vota(,:ào :tdiada por falt:t de quorum. 

Em votaçüo o projeto. quanto i1 constitucionalidade. 
Concedo ~~ pal:tvru an nohrc Scn:tdor Nel.~on Carneiro 

O SR. NELSON CAR~EJRO (MDB- RJ. Para <ncaminh;~r a vo
wçrto. Sem revisão do orudor.)- Sr. Presidente, Srs. Scn<.~dorcs: 

Inicialmente quero convocar os ilustres Senadores pam :t !le~srto do 
ConBrcsso, às 19 horas de hoje, cm que será votado, cm segundo turno, a 
Emenda ontem aprovada. 

M01s, Sr. Presidente, pc:di a palavra para manifcsl:lr, t<.~mhém, o meu 
ponto de vista, pcl:1 inconstitucionalidade da proposição, nos tc:rmos do vo\cl 
que proferi, em que divergi profundamente das razões que levuram o nobre 
Rcl:ttor Adcrbal Jurema i1 mesma conclusão. 

As r:tzões liBuram no anexo distribuído aos nobres Srs. Senallores, c por 
essas ruzõcs, é que o meu voto é favorável à rejeição do projeto por inclmsti
tucionalid<.tdt:. 

Era o que tinha a diler, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Dinarte Mariz) - Em votação a projeto. 
Os Srs. Sen~1dores que o <.~provam queiram conscrvaN;e como se acham 

(Pausa.) 
Rejeitado. 
A matêri;t vai ao Arquivo, fciw <.1 devida comunic<.~çüo it Cümaru do~ 

Deputados. 
E o .l't'guinle o projew rejeitado 

PROJETO DE LEI DA CÁMARA No 50, DE 1978 
( n' 4.976-C /78, na Casa de orlKCnl) 

Proíbe a ·recondução aos cargos de confiança que especifica, du~ 
rance o mesmo Gonrno, de anterior ocupante que se hajat deNincom~ 
patlblllzado para concorrer a eleição. 

O Congresso Nacional decreta; 

Art. 1~' I! vedada a recondução no mesmo Governo ao cargo de Minis
tro de Estado, Secretário de Estudo e Secretário da Administruçüo Munici· 
pul, assim como a curgos de diretor de empresa pública ou socicdude sob o 
controle acionário da União, Estado ou Município, do anterior ocupante 
que se haju desincompatibilizado paru concorrer a clciçüo. 

A rt. 2v Esta lei entrará cm vigor na dutu da sua publicaçrto. 
Art. Jl' Revogum-se us disposições cm contrúrio. 

O SR. PRESIDENTE (Dinarte Mariz) - Item 6: 

Votação, em turno único (apreciação preliminar da constitu
cionalidade, nos termos do nrt. 296 do Regimento Interno), do 
Projeto de Resolução nY I, de 1975, do Senador Itamar Franco, que 
imprime nova redaçilo ao art. 76 do Regimento Interno, e aditu-lhe 
purúgrafo visando permitir que o Presidente constitua, dumnh: os 
pcrlodos de recesso do Congresso Nucional, comissões especiais in
tcrnus c extcrnns, tendo 

PARECER, sob n' 105, de 1979, da Cumissàu: 
-de Comtltultiío \' ,Justlta, pclu inconstitucionuliUallc, ~.:om 

voto vcncilln cm sepuradu do Scnudor Leitc Chuves c voto vcJKido 
Ju Seniltlnr Paulo Urussard. 

A matéria constou lia Ordem do Dia da sc!-tsi'w antl·rinr, ll'!ldP 'llil \'1\· 

tadto adiada ror l'alta de (/llflrli/11 



Votaçúo do rrojcto quunto à comtitucionalidudc. (Pausa.) 
Rejeitado, 

O Sr. Hugo Rumos (MDB- RJ) ~Peço u p<~lavra para encaminhar a 
votaçii.o, 

O SR, !'RESIDENTE (Dinartc Mariz)- Concedo a palavra ao nobre 
Scn:tdor Hugo Ramos, 

O SR. HUGO RAMOS (MDB- RJ. Pura encaminhar a votação. Sem 
rcvisiio do orudor.)- Sr. Presidente, Srs. Senudores: 

O Projcto de Resolução de autoria do nobre Senador Itamar Franco 
pretende ucresccntar ao art. 76 do Regimento Interno du Cusa um parágrufo 
rclativo u comissões especiais, de tal modo que elas possum também ser criu~ 
das no período de recesso do Congresso Nucionnl. 

Essa proposiçii.o recebeu parecer contrário, por inconstitucional, segun~ 
Jo o pensamento do ilustre Senador José Sarney, razão pela quul, Sr. Presi~ 
dente, tomo a liberdade de usar da palavra pura contestar a argumentação 
apresentada pelo nobre Senador José Sarncy no que se refere à inconstitucio~ 
nalidade da matéria, 

Prende-se S. Ex• ao fato de o Congresso estar cm recesso e, cm assim es· 
tando, haver uma incompatibilidade constitucional para que ele possa exer· 
citar a sua tarefa, senão quando assim entender o Poder Executivo. 

Ora, Sr. Presidente, a razão primordial, talvez, entre tantas, para a rcs· 
peitabilidadc do prbprio Congresso Nacional, é o direito de autoconvo· 
cação. A regra que a Constituição estabelece, se não me engano cm seu art. 
29, dando ao Presidente da República a atribuição de convocar, em car!uer 
extraordinário, o Congresso Nacional, não lhe dá privatividade para tanto. 
A regra era necessário que estivesse consignada na Constituição, já que é um 
outro Poder que assim tem condições de também convocar outro Poder, tal 
como preconiza a Constituição. Mas, no capitulo referente à privatividade 
do Presidente da República de convocar o Congresso Nacional, lá não está 
inserida esta regra. De maneira que nós, a nosso talante, a nossa vontade, 
toda a vez que entendermos neccssàrio aos altos interesses da Nação, pode~ 
remos com o quorum neccssàrio convocar o Congresso Nacional no perfodo 
do recesso. Com referência à comissão especial, entendo cu que o nobre Se~ 
nadar Itamar Franco deveria acrescentar, no seu projeto de emenda ao Regi· 
mente Interno da Casa, não s6 as comissões especiais, mas também asco
missões parlamentares de inquérito, pois se no Regimento Interno da Casa 
existisse uma regra de tal teor não teria acontecido o escândalo da Light, sem 
que o Congresso Nacional fosse convocado na oportunidade, para impedir 
que, aos olhos estarrecidos da Nação, ocorresse o problema gravíssimo da 
vendo da Light. 

Na ocasião, Sr. Presidente, quis convocar, sob tais fundamentos, o Con· 
grcsso Nacional, o Senado da Reptiblicn, para discutir precisamente a ma~ 
téria referente à venda da Light. Fui impossibilitado, mas entrei com uma 
ação popular sabendo previamente qual seria a decisão do Merctfssimo Juiz, 
no impulsionar o processa; quer na parte de cognição processual, quer na 
parte de execução processual, todos nós sabemos que o processo, uma vez 
suspenso, nenhuma das partes pode nele atuar, salvo o juiz, para evitar da· 
nas irreparáveis. 

Ora, era justamente o caso, era o dano irreparável, do pagamento den~ 
tro de 48 horas daquilo que se pretendia fazer c que se fez, afinal, contra os 
mais altos interesses da Nação, 

Sabe o Congresso Nacional, sabe o Senado da República, que nos tl!r· 
mos Ja Constituiçi\o c notadamcntc nos termos do urt. nq 167, da Consti· 
tuiçào, as tarifas são calculadas de tul modo que haja um percentual puru 
•tmortizur o capital dus empresas concessionArias de serviço público, de tal 
modo que, ao linul do contrato, seja esse dinheiro, ou essu participação, in
teiramente resgutada pelu tarifa que é:: paga pelo povo. No entanto, tudo isso 
foi desprezado e o Governo pagou novamente, com o dinheiro do povo, a 
mesma importllnciu consignada no bulunço da Light, sem levar em conta lo· 
das as importitncius anteriormente p:1gas ao longo de 70 unos. 

De maneira que a minha observação, Sr. Presidente e Srs. Senudores, e 
notudamente com referência ao Senador ltamur Franco, era da possibilidade 
de se ucrcscentur us comisSoes especiais c também us Comissões Parlumenta· 
res de lnquêritn, porque elus, nos termos da Constituição, si1o em número de 
5. ~oduviu, ucrcdito que o interesse do Governo é o de ampliar, tul como 
permite a Constituiçiio, esse nCnnero de comissões purlumcntures dt: inquéri· 
to par:t, sobre caJu umu delus, mostrnr ao povo c à NucUo, 11 lisur:1 Uo seu 
prn~.:cJirncnto. 

De manciru que, mais do que nós da Oposição, cabe ao Governo o inte· 
rcs~c - e por isso se abre uma brecha constitucional - no sentido de am· 
pliar o maior número passivei de Comissões Parlamentares de Inquérito, 
paru mo!ltrar- repito- aos olhos da Naçilo, a lisura do seu procedimento. 

O apelo que faço ao nobre Senador Itamar Franco é no sentido de alte· 
rur o seu projeto, se for passivei, contestando, inclusive, as ponderações que 
fomm feitas pelo ilustre Presidente da ARENA, do maior Partido do Oci· 
dcnte, com rcfcri:ncia à matt:ria agora sob discussão do Plenário. 

Quero me permitir, Sr. Presidente, com a benevolência de V. Ex• c da 
Casa, fazer uma comunicação importante, qual a que a Ordem dos Advoga· 
dos do Rio de Janeiro, na sessão de ontem, houve por bem, por aclamação, 
.~olicitar a volta, ao Supremo Tribunal Fedcrul, de duus grandes figuras: Vic· 
lar Nunes Leal c o nosso Evandro Lins c Silva, duas grandes figuras que, ao 
tempo em que estiveram no Supremo Tribunal, deram com as luzes de seus 
talentos, uma contribuição imensa à Justiça brasileira. Dentre tantas, basta 
citar o problema da súmula do Supremo Tribunal, oriundo do trabalho fc· 
cundo do ilustre ex-Ministro Victor Nunes Leal. 

Essa decisão da Ordem dos Advogados do Brasil, Secção do Rio de Ja· 
neiro, vai se lastrcar, forçosamente, por todas as secções da Ordem dos Ad· 
vogados do Brasil, e estou certo de que o Governo atenderá a vontade dos 
Advogados do Brasil que nada mais querem do que ter, no Supremo Tribu· 
nal Federal, homens da capacidade e da cultura desses que venho de mcn· 
cioar. (Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Dinartc Mariz) - A matéria vai ao arquivo. 

O Sr. Itamar Franco (MDB- MG)- Peço a polavro, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Dinartc Mariz)- Paro declaração de voto. O 
projeto já está rejeitado, c para declarução de voto, concedo a palavra ao 
nobre Senador Itamar Franco, 

O SR. ITAMAR FRANCO (MDB- MG)- O projeto rejeitado, Ex•? 

O SR. PRESIDENTE (Dinarte Mariz) - O projeto foi rejeitado. 
Quando o Senador Hugo Ramos pediu a palavra cu a concedi como a conce· 
do agora a V, Ex• 

O SR. ITAMAR FRANCO (MDB- MG)- V. Ex• me perdoe, não 
escutei V, Ex• colocar em votação o projeto, sinceramente. V. Ex• falou: 
.. cm votação o projeto." 

O SR. PRESIDENTE (Dinarte Mariz)- Coloquei em votação, c como 
a Mesa já havia anunciado a rejeição do projeto c o Senador Hugo Ramos 
pediu a palavra, cu a concedi como para uma declaração de voto. 

O Sr. Huso Rimos (MDB- RJ)- Soiicito, Sr. Presidente, que confi· 
ra as notas taquigráficas. porque V. Ex• não encerrou a dis~ussào da ma· 
téria. Pedi a palavra para discutir o projeto, c foi assim que a palavra me foi 
concedida. 

O SR. PRESIDENTE (Dinorte Mariz)- O projeto estovo em votação 
c não podia nem mesmo ser discutido. Encerrei a votação c, ouvido o Pie~ 
nário, dei como rejeitado, Agora, V. Ex• pediu a palavra e eu n concedi para 
uma declaração de voto. 

O SR. ITAMAR FRANCO (MDB- MG)- Mos, V, Ex• voi me per· 
doar; o Senudor Hugo Ramos pediu a palavra para encaminhar a votação. 

O Sr. Huso Ramos (MDB- RJ)- Exotomente. 

O SR. ITAMAR FRANCO (MDB- MG)- Nós não entendemos, 
aqui no plenârio. Desculpe~me V. Ex•, pode ser até que esteja registrado nus 
notas taquigrl!licas. 

O SR. PRESIDENTE (Dinortc Mariz) - V, Ex• me perdoe, mus o 
projeto estava r:m votação e ni\o podia nem ser discutido. 

O SR, ITAMAR FRANCO (MDB- MG)- Paro encaminhar avo
tação poderia ser. 

O SR. PRESIDENTE (Dinartc Mariz) - Mos, quundo cu encerrei u 
vutacào e anunciei o projeto como rejeitado .. , 

O SR, ITAMAR FRANCO (MDB- MG)- Perdoe-me V. Ex•, mus, 
.:o mo V. Ex• V&li dur como rejeitado sem comunicur'! 

O SR, PRESIDENTE (Dinurtc Mariz)- Mas, cu submeti o projeto à 
votaçào r: nin~uém quis discutir. 
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O SR. ITAMAR FRANCO (MDB- MG)- Pcrdoc·me V. Ex•. ma;, 
o projeto está cm votação. 

O SR. PRESIDENTE (Dinarte Mariz)- Nobre Senador acho que este 
é um assunto que niio merece nem ao meno'i discussão, porquanto, nós po· 
demos recorrer à gruvuçi\o ... 

O SR. ITAMAR FRANCO (MDB- MG)- Sr. Presidente, merece, 
por favor. V. Ex• é: um homem sério, um homem que merece o respeito dn 
Cnsa, V. Ex• já está há mais tempo nu Casa. do que eu ou o Senador Hugo 
Ramos. V. Ex• colocou em votação. O Senador Hugo Ramos pediu para en· 
caminhar. Eu não escutei, é possível até que V. Ex• tenha falado. Quando 
colocou em votação, eu não ouvi o Uder da ARENA se manifestar. Então, 
cu levanto a V. Ex• a seguinte premissa: o projeto foi aprovado porque o 
Líder do Governo, na época, permaneceu sentado. Eu não ouvi V. Ex• votar 
contra, cu não ouvi. 

O SR. PRESIDENTE (Dinarte Mariz)- Levantou e, em seguida, dei 
como rejeitado o projeto. V. Ex• me perdoe mas tenho a impressão de que a 
Cnsa toda ouviu quando anunciei o projeto como rejeitado. 

O SR. ITAMAR FRANCO (M DB- MG)- Eu não ouvi, o Senador 
Hugo Ramos também não ouviu, tanto assim que encaminhou. 

Evidentemente que não posso duvidur da palavra da Mesa, se V, Ex• 
realmente rejeitou o projeto. 

O Sr. Marllo Bodoró (ARENA- MG)- Pela ordem, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Dinarte Mariz)- Se o nobre Senador Itamar 
Franco, que está com a palavra permitir. 

O SR. ITAMAR FRANCO (MDB- MG)- Evidentemente vou per· 
mitir, porque também é um representante do meu Estado, mas, eu que estou 
com a palavra. 

O SR. MURILO BADARO (ARENA- MG. Para uma questilo de ar· 
dem.)- Sr. Presidente, queria propor- pura sanar a dúvida do Sr. Senador 
Itamar Franco -a V. Ex• mandar verificar as notas taquigráficas e agora 
terminasse o restante da Ordem do Dia. Se ao final desta for comprovado 
que o Sr. Senador Itamar Franco tem razão na observação feita, nada impc· 
dirá que a Mesa reveja o problema. 

Ouvi perfeitamente quando V. Ex• colocou cm votação c o Plenário rc· 
jcitou por manifestação do Líder da Maioria. Em seguida, o Sr. Senador 
Hugo Ramos pediu a palavra para encaminhar, mas quando já não cru mais 
o momento propício ao encaminhamento. 

Proponho. a V.Ex• que siga a Ordem do Dia, até que as notas taquigrâfl· 
cuS mostrem exatamcntc o que aconteceu c se, realmente, socorrer razão ao 
Sr. Senador Itamar Franco, V. Ex• poderá perfeitamente rever a matéria. 

1:: uma sugestão; peço a V. Ex• que a considere. 

O SR. PRESIDENTE (Dinartc Mariz) - Aceito a questão de ordem 
proposta pelo nobre Lldcr, Sr. Senador ~urilo Badar6, c mandarei verificar, 
pela secretária da Mesa, as notas taqu1gráficas. 

Sr. Senador Itamar Franco, V. Ex• concorda com a solução proposta 
pela Liderança do ARENA? 

O SR. ITAMAR FRANCO (MDB- MG)- Dou por encerrado o as· 
sunto, lamentando a ocorrência, Sr. Presidente. 

Pedirei, sinceramente, à Presidência desta Casa, com a presença aqui do 
ilustre Líder da Maioria- o qual me merece todo o respeito- c, sincera· 
mcnlc, não escutei V. Ex• falar, pedirei sempre à Mesa Dirctora, b. Prcsidên· 
cia de V. Ex• que peça silêncio no Plenário, peça ordem interna, do contrário 
não poderemos continuar os nossos trabalhos. 

Vou até admitir que V. Ex• possa tê-lu colocado, mas não escutei. En· 
tendi perfeitamente que o Sr. Senador Hugo Ramos estava, apenas, encami· 
nhundo a votnçilo. Se V. Ex• a colocou, mandará buscar us notns tuquigrúfi· 
cus ... 

O SR. PRESIDENTE (Dinurte Mariz)- Coloquei em votuçuo; u Lide· 
rm\ÇII da ARENA levantou, declarei cnccrrndu u votação c dei como rejeita· 
do o rrojcto de V. Ex.• 

O SR. ITAMAR FRANCO (MDB- MG)- Só me rcstu lumentur. 

E o .H'guintt• o projrto rt'jeitado que ~·ai ao A rquil'o: 

PROJETO DE RESOLUÇÀO N• I, DE 1975 

Imprime nova redutilo ao art. 76 do Regimento Interno, c adhll· 
lhe parágrdo vl•ando permitir que o Presidente constltuaa, durance os 
períodos de recesso do Congres,o,o Nacional, Comissões Especiais ln
ternlls e Externas. 

O Senado Federal resolve: 

Art. J9 O Art. 76 do Regimento Interno do Senado Federal, uprova
do pela Resolução n9 93, de 1970, c alterado pelas Resoluções n9s, 31 e 62, 
de 1973, e n9 21, de 1974, passa a viger com a seguinte redução: 

"Art. 76. As Comissões Especiais serão criadas por dclibe· 
ração do Plenário, a requerimento de qualquer Senador ou Com is· 
:,ào, ressalvando o disposto no nrt. 171. 

§ J9 O requerimento dcvcrll indicar o objctivo da Comissão, 
o número de seus membros c o prazo dentro do qual deverá realizar 
seu trabalho. 

§ 29 Se o requerimento for de autoria de Senador, dcpenderll 
de parecer oral, cm Plenário, da Comissão Permanente que tiver 
competência regimental para opinar sobre a matéria. 

§ )9 Indcpendc de requerimento c de deliberação do Plenário 
a constituição de Comissões Especiais, cuja cxistêncin se torne ne· 
ccssária cm virtude de disposição do Regimento Comum ou deste 
Regimento. 

§ 49 Durante os períodos de recesso do Congresso Nacional 
~ licito ao Presidente- ouvidos os Líderes da Maioria e Minoria 
- instituir Comissões Especiais Internas c Externas," 

Art. 29 A presente Resolução entra cm vigor à data de sua publicação, 
revogadas as disposições cm contrário. 

O SR. PRESIDENTE (Dinarte Mariz) - 11om 7: 

Votação, cm primeiro turno, do Projeto de Lei do Senado n94, 
de 1979, do Senador Nelson Carneiro, que estende aos depósitos ju· 
diciais cm dinheiro, ordenados por outras autoridades judiciárias, a 
correção monetária prevista para os ordenados por Juízes Federais, 
tendo 
PARECERES, sob n•s 171 c 172, de 1979, dos Comissões: 

-de Constltultão e Justiça, pela constitucionalidade cjurdici
dadc; e 

- de Finanças, favorável. 

A discussão da matéria foi encerrada na sessão anterior e a votação 
adiada por falta de quorum. 

Em votação o projeto, cm primeiro turno. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer sentados. (Pau

sa.) 
Aprovado. 
A matéria voltará oportunamente à Ordem do Dia para o segundo tur· 

no regimental. 
E o seguin/e o projelo aprovado 

PROJETO DE LEI DO SENADO N• 4, DE 1979 

''Estende aos depósltosjudlclals em dinheiro, ordenldos por ou .. 
tras autoridades judlclírlas, a corrrçio monetírla prevista para os 
ordenados por juízes federais." 

O Congresso Nacional decreta: 

Art. J9 Estende-se nos depósitos judiciais cm dinheiro, ordenados por 
quaisquer autoridades judiciárias, a correção monetária prevista no art. 16 
do Decreto-lei n9 759, de 12 de agosto de 1969, observado, quanto à insti· 
tuiçuo financeira, o disposto no urt. 666, I, do Código de Processo Civil. 

Art. 29 Esta Lei entrarA cm vigor nu data de sua publicação. 
Art. 39 Rcvogam·sc us disposições em contrário. 

O SR. PRESIDENTE (Dinurte Mariz) - llem 8: 

Discussão, cm turno único, do Projeto de Lei du Cümuru n9 
127, de 1978 (n• 1.423/75, nu Cusu de origem), que prolbe u posou 
predatória, c dá outrus providêncius, tendo 
I'ARECERES FAVORÍ\ VEIS, sob n•s 174 c 175, de 1979, das Co· 
missões: 

- de Agricultura, c 
- de Flnantus. 
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Sobre a mesa, emenda que vai ser lidu pelo Sr. J9-Secrctário. 

E lidu a Jt'guimt• 

EMENDA No I·SUBSTITUTIVO (DE PLENÁRIO) 

Ao Projeto de Lei da Câmara no 127, de 1978. 

Dê-se ao projeto a seguinte rcdaçilo: 

"Estabelece medidas de proteçào aos recursos pesqueiros." 

O Congresso Nacional decreta: 

Art. J9 Para os efeitos desta Lei, interdição é o ato administrativo 
normativo que impõe restrições de caráter geogrfifico e temporal às faculda· 
des ou possibilidades da extraçào de recursos pesqueiros, compreendendo 
zonas reservadas e espécies. 

Parágrafo único. Na forma deste artigo, denomina-se: 
I -Zona reservada, a área geográfica delimitada em que não se permite 

o exercício da pesca, salvo para a realização de pesquisa regularmente auto· 
rizuda; 

II - Defeso, a restrição total e temporal da cxtração de determinadas 
espécies da fauna ou nora aquática. 

Art. 29 Para os efeitos desta Lei, proibição é o ato administrativo nor· 
mativo que impede, temporária ou definitivamente, o emprego de determi· 
nados meios de produção e aparelhos de pesca nu atividadc pesqueira. 

PE; 

Art. J9 t proibido extrair recursos pesqueiras: 
I - Nos lugares e épocas interditados ou proibidos pela SUDEPE: 
11- Em dereso ou em tamanho inrerior ao estabelecido pela SUDEPE; 
III- Com qualquer aparelho, método ou técnica probido pela SUDE· 

IV -Através da derivação de curso de água ou esgotamento de lagos 
do domínio público para tal fim; 

V - Com explosivos ou substâncias tóxicas. 
Art. 49 Praticar a pesca proibida conforme descrição dos incisos I, 11, 

lll do artigo anterior: 
Pena: prisão simples, de um a seis meses. 
Parágrafo único. Nu mesma pena incorre o armador que determine a 

operação ilegal da embarcação pesqueira ou tenha conhecimento dela. 
Art. 5Y Praticar a pesca com infração aos incisos IV e V do artigo JY: 
Pena: detenção, de três a seis anos, c multa de mil a cinco mil cruzeiros. 
Art. 6Y Ressalvado o disposto nos artigos 200 a 205 do Decreto n9 

55.649, de 28 de janeiro de 1965, importar, vender, ter em depósito ou expor 
à venda aparelhos ou produtos susccptlveis de serem empregados na pesca 
proibida: 

Pena: prisão simples, de um a seis meses, e multa de cinco mil a dez mil 
cruzeiros. 

Art. 7Y Os valores expressos cm cruzeiros, nesta lei, serão anualmente 
atualizados, na mesma proporção da elevação das Obrigações Reajustáveis 
da Tesouro Nacional (ORTN), durante o pcrfodo correspondele. 
· Art. 8Y Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

Art. 9Y Revogam-se as disposições cm contrário". 

Jusllficaçio 

A presente emenda tem por fim o aprimoramento da matéria. Assim, 
dcver-se-ia capitular também como pesca predatória a levada a efeito em 
quantidade superior à permitida pelo órgão oficial competente, 

Ainda não cstâ em uso na administração dos recursos pesqueiros o con· 
traJe do esforço de pesca pelo sistema de quotas. ~a tendência moderna, po· 

rém, ejâ estll cm estudos. Contudo, quu.ndo adotado, e o serâ tüo-s6 para cs· 
toques determinados, o controle se efctuarll na expedição da embarcação. 
Ou seja, atingida a quota anual, decai a vigência da permissão. E, neste caso, 
a infraçilo passa rã a ser a falto de habilitação para a extração da espécie em 
controle de esforço de pesca. 

Ressnltc-sc, por última, que a expressão "pesca predatória", ulills, vul· 
gur no setor pesqueiro, não é cientificamente adequada para designar u ex· 
tração indiscriminada de seres hidróbios, O sentido de destruição é muito re· 
lativo nu pesca, dada u ultu capacidade de reconstituição dos estoques. E. de 
dizer-se que todo método de pesca é depredador, embora não ex terminativo 
das espécies. 

Sala das Sessões, 23 de maio de 1979. -Saldanha Derzl. 

O SR. !'RESIDENTE (Dinurle Mariz) - Em discussão o projeto eu 
cmcndu. ( Pausu.) 

N!1o havendo quem queira discuti-los, dccluro cnccrrndu u discuss1\o. 

A matéria vai à Comissão de Constituição e Justiça, pura o cKumc do 
projeto c da emenda de plcnfuio c às demais comissões competentes para 
apreciação da emenda. 

O SR. PRESIDENTE (Dinarte Mariz) - Item 9: 

PROJETO DE LEI DO SENADO No 6, DE 1979 

(Tramitando em conjunto com o PLS no 8/79) 

Discussão, cm primeiro turno (apreciação preliminar da cons· 
titucionalidade, nos termos do art. 296 do Regimento Interno), do 
Projelo de Lei do Senado no 6, de 1979, do Senador Orestes Quér
cia, que institui a aposentadoria voluntária da mulher segurada do 
INPS após vinte c rinco anos de serviço, com proventos proporcio· 
nais, tendo 

PARECER, sob no 185, de 1979, da Comissão: 
- de Constituiçio e Justiça, pela inconstitucionalidade. 
(Dependendo da votação do Requerimento n• 159, de 1979, 

do Senador Franco Montara, de adiamento da discussão.) 

Em votação o requerimento. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram conservar-se como se acham. 

(Pausa.) 
Aprovado. 
De acordo com a deliberação do plenário, a matéria figurará na Ordem 

do Dia da sessão de 21 de junho próximo, juntamente com o Projeto de Lei 
do Senado n9 8, de 1979, constante do item lO da pauta, cm virtude da trami .. 
tação em conjunto. 

E a seguinte a matéria constante do item /0 da pauta: 

-lO-

PROJETO DE LEI DO SENADO No 8, DE 1979 

(Tramitando cm conjunto com o PLS no 6!79) 

Discussão, cm primeiro turno (apreciação preliminar da cons
titucionalidade, nos termos do art. 296 do Regimento Interno}, do 
Projeto de Lei do Senado no 8, de 1979, do Senador Franco Mon
tara, que dispõe sobre a concessão do abona de permanência em 
serviço às mulheres seguradas do INPS a partir de 25 anos de ativi
dade, dando nova rcdaçào ao§ 40 do art. 10 da Lei no 5.890, de 8 
de junho de 1973, lendo 

PARECER, sob no 185, de 1979, da Comissão: 
- de Constltulcio e Justiça, pela inconstitucionalidade. 

O SR. PRESIDENTE (Dinarle Mariz) - llem 11: 

Discussão, cm primeiro turno (apreciação preliminar da cons
titucionalidade, nos termos do art. 296 do Rcgimer.to Interno), do 
Projelo de Lei do Senado no 60, de 1979, do Senador Henrique 
Santillo, que concede incentivos fiscais à implantação de indústrias 
na região gcocconõmica de Brasflia, tendo · 

PARECER. sob n° 184, de 1979, da Comissão: 
- de Constltulçio e Justiça, pela inconstitucionalidade. 

Em discussão o projeto, quanta à constitucionalidade. (Pausa.) 
Não havendo oradores, declaro-a encerrada. 
Em votação. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer como se acham. 

(Pausa.) 
Rejeitado. 
A matéria vai ao Arquiva. 

t o seguinte o proj~IO rtjeiludo. 

PROJETO DE LEI DO SENADO No 60, DE 1979 

Concede lnetnlbos fiscalo i lmplantaçio de lndúllrlas na realio 
aeoeconõmlca de Bn~sOia. 

O Congresso Nacional decreta: 

Art. J9 As empresas industriais que se instalarem na região gcocconõ
mica de Brasfliu poderilo, duruntc o prazo de 5 (cinco) unos a contar do inr
cio de suas utividudes produtivas c nu forma estabelecida em regulamento, 
converter o devido fmposto sobre Produtos Industrializados (IPI), observa
dos os seguintes: 

I - 50% (cinqllentu por cento) convertidos em capital de giro; 
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li - 40% (qU<Irt:nta por cento) convem idos na construçüo de h<lhituçúcs 
puru seus tr<~baihadorcs; c 

III- 10% (dcl por cento) convertidos cm bolsas de estudo paru os tru
balhadorcs c seus dependl!ntes. 

Purúgrufo único. O disposto neste urtigo aplica-se: tamb~m i1s cmprc
s<~s que, para efeito de incidência do I PI, lc:g;llmcntc s: cquipurum i1s indús
tri;ls. 

Art. 21' Esta Lei cntrará cm vigor na data de suu publicuçào. 
Art. Jl' Revogam-se: as diposiçàes c~ contrfirio. 

O SR. PRESIDENTE (Dinarte Mariz)- Esgotada a matéria constante 
d01 Ordem do Dia. 

Sobre a mesa, redução final de matéria cm regime de urgênciu, que vui 
sc:r lida pelo Sr. !9-Secretário. 

E lida a seguinte 

PARECER No 208, DE 1979 
Da Comissão de Redaçào 

Redaçào final do Projeto de Lei do Senado n' 9Z, de 1979. 

Relator: Senador Dlceu Cardo!O 

A Comissão apresenta a redução final do Projeto de Lei do Senado n9 
92, de 1979, que modifica disposições da Lei n' 5.682, de 21 de julho de 1971 
(Lei Orgânica dos Partidos Pollticos), alterada pela Lei n' 6.217, de 30 de ju
nho de 1975. 

Sala das Comissões, 23 de maio de 1979, - Murllo Badar6, Presidente 
- Dirceu Cardoso, Relator - Saldanha Derzi - Mendes Canale. 

ANEXO AO PARECER No 208, DE 1979 

Redaçiio final do Projeto de Lei do Senado n' 9Z, de 1979, que 
modifica disposições da Lei n' S.68Z, deZ! de julho de 1971 (Lei Or
gânica dos Partidos Políticos), alterada pela Lei n~' 6.217, de 30 de 
junho de 197S. 

O Congresso Nacional decreta: 

Art. i' Os prazos a qucsc reFere o art. 28 da Lei n' 5.682, de 21 deju· 
lho de 1971, com as modificaçõcsconstantes do art. I• da Lei n' 6.217, de 30 
de junho de 1975, ficam prorrogados pelo perlodo de 6 (seis) meses, dentro 
do .qual os partidos polfticos poderão realizar suas Convenções Municipais, 
Estaduais c Nacionais. 

Art. 2~' As atuais Comissões Executivas responderão pela direção dos 
respectivos partidos até a eleição dos novos dirigentes partidários, prevista 
nas convenções a que se refere o artigo 28 da Lei n~' 5.682, de 21 de julho de 
1971. 

Art. 3~' Estu Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas 
as disposições em contrário. 

O SR. PRESIDENTE (Gastuo MUller)- Achando-se cm regime de ur· 
g~ncia a matéria cuja redução tina! acnbn de ser Jidn, deve c:sta ser submetida 
imediatamente à deliberação do Plen!trio. 

Em discussão a redução final do Projeto de Lei do Sen:u.lo n~' 92, de 
1979. (Pausa.) 

Não havendo quem queira discuti·la, declaro-u encerrada. 
Em votação, 
Os Srs. Senadores que u aprovam permaneçam sent11dos. (Pausa.) 
Aprovada. 
A matéria vai à Câmara dos D:putudo5. 

O SR. PRESIDENTE (Gastão MUller)- A Presidência convoca sessuo 
extraordinária a realizar-se hoje, às dezoito horas c trinta minutos, destinada 
à apreciação do Projeto de Decreto Legislativo n'~ 25, de 1978, e dos Projetas 
de Resoluçào n's 23 c 24, de 1979. 

O SR. PRESIDENTE (Dinarte Mariz)- Concedo u paluvra ao nobre 
Senador José Lins, que falarll. pela Liderunça. 

O SR. JOSE L/NS PRONUNCIA DISCURSO QUE, EN· 
TREGUF. ;1 RF.VISÀO DO ORADOR. SERA PUBLICADO 
POSTERIORMENTE. 

O SR. PRESIDENTE (Gustào MUller) - Para uma breve comuni· 
caçào, concedo u palavra ao eminente Scnudor Humbc:rto Luccnu. 

O SR.IIUMDERTO LUCENA (M DB- PB. Pura uma breve com uni· 
caçi'lo.)- Sr. Presidente c Srs. Senadores, ontem ocupei esta tribunu pura te-

,\lulu dt• 11171) 

t.:er cun~idemçõcs sobre o movimento reivindicutório dos profc.~sorcs hra~i
lciros por melhoria sal:1rial, detendo-me particularmente no cuso da Paraih:~. 

Hoje, trago ao conhecimento do Senado c da Nação o teor de carta que 
foi dirigida, il Secretaria de Educuçào c Culturu do Distrito Fedem!, pelo~ 
professores da Rede de Ensino Oficial de Brasília. 

O documento cstú concebido nos seguintes termos: 
Senhora Euridcs Brito 
Sccretúria de Educação c Cultura do Distrito Federal 

Decorrida uma semana du suspensão da greve gemi dos Pro
fessores d:1 rede oficial de ensino do Distrito Fedem!, vimos reatir
mur nossa disposição de continunr o movimento reivindicatório, 
paralisado pelo prazo de J9 (trinta c nove) dias, de :1cordo com a 
decisão tomada cm Assembléia-Geral da clussc, realizada no di;l !4 
de maio do corrente :mo. 

Aos onze pontos básicos iniciais do nosso movimento, 
somam-se outros, dirctamente ligados à defesa dos colegas que so
freram injustas punições - demissão ou udvcrt~ncia - quando 
nos encontrávamos paralisados cm prol de melhores condições de 
trabalho e melhor qualidade de ensino. 

Com veemência, repudiamos as medidas punitivas que discri
minam, dentre onze mil, apenas alguns colegas. 

Tem-nos ainda causado surpresa o fato de professores lotados 
em certos Complexos Escolares estarem sofrendo pressões que vi
sum intimidá-los e, dessa maneira, tolher-lhes o direito de lutar 
pelo que lhes é devido. 

Nossa luta desconhece esmorecimentos provocados por es~e 
tipo de repressão. Continuamos conscientes da nossa força como 
classe, certos de que a conquisto de nossas reivindicações será prin
cipalmente uma vitória de toda comunidade brasileira. 

Estando V. S• à frente da SEC, cabe-lhe ouvir c saber respon
der <lOS anseios da comunidade brasiliense e, na medida cm que esta 
assumiu a luta junto com o professorado, adquiriu o direito de par· 
ticipar dos estudos que essa Secretaria certamente está dcscnvol· 
vendo no sentido de equacionar a questão. 

Como elemento integrante dessa comunidade c maior interes
sado nas possíveis deliberações governamentais, exigimos nossa 
participação efctiva através do direito da categoria de indicar os 
nomes dos professores, que deverão atuar nessa comissão. 

Certos de que V. S• tem consciência da gravidade do momento 
que vivemos c não ignora que embora a greve tenha sido suspensa, 
a classe se mantêm mobilizada, aguardando uma solução favorá
vel, Nessa expectativa, nos manteremos até 23 de junho, quando 
cm Assembléia-Geral, j6 convocada, deliberaremos sobre a forma 
de encaminhamento da luta. 

Brasllia, 22 de maio de 1979. - Professores da Rede Oficial de 
Ensino do Distrito Federal, Comissão Permanente de Mobilização. 

Sr. Presidente, a carta dos professores do Distrito Federal refere-se lls 
runições aplicadas. E o fato objetivo é que foram demitidos em Brasrlia, por 
conta da greve dos professores, 39 mestres, sendo que, desses, 36 já foram 
readmitidos, ficando entretanto fora, isto é, dispensados ainda do Serviço 
Público, por conta do art. 3', inciso III, do Decreto-lei n' 1.632, de 4 ~e 
agosto de 1978 (Consolidação dus Leis do Trabalho), que dispõesobrc justa 
causa, o Presidente do Sindicato dos Professores do Distrito Federal -
Olimpio Gonçalves Mendes, c os Professores Everly Szturm Frucari c Mar· 
cio Baiochi Fracari, estes últimos sob a increpacào de que faziam parte da 
Convergência Socialista, que teria incentivado a greve do Distrito Federal. 

Sr. Presidente:, pelo que sei, nad~ foi evidenciado nesse sentido, durante 
lodo o movimento, mesmo porque o Governo nUa realizou qualquer sindi· 
cúnciu cm torno do ussunto. O que se dú, portanto, é a discriminaçüo odiosa 
contru esses tr~s professores que estão ufastudos do serviço, c que precisam 
voltur i1s suus utividudes, 

Daí por que encerro as minhas pulavrus fazendo um veemente updo U 
Comissão do Distrito Federal, sob u Presidénciu do nobre Sc:nudor Jcssé 
Freire, puru que, da mesma maneira como utuou durante u greve, volte ugo· 
ru a se posicionur junto :111 Governo do Distrito Fedcrul, solicitundo audiên· 
ci:1 ao Sr. Governudor Ai mi: Lumuison, no sentido de que se consigu, utruvé~ 
de um diálogo frunco com S. Ex• c com u sua Secretl1ria de Educaçi\o, o rc· 
torno desses três professores que foram injustiçudos nu greve do Distrito Fc
der;d, 

Era o que tinha de dizer, Sr. Presidente. (Muito hem!) 



O !'iH. I)RESH>ENUE (Cia~tilo MUller)- Concedo a palavra ao nohrl" 
Senador Mcmb Cunalc. 

O SR. MENDES CANAJ.E (ARENA- MS. Pn)nunci;lll :-.cguintcdi~
cur!io.)- Sr. Presidente c Srs, Scnadorc.~: 

O urt. 39 do Cupitulo VIl- Disposições Gerais e Transitória.~. da Lei 
Complementar n"' 31, de li de outubro de 1977, que criou o btado de ~:llo 
Uro~so do Sul, c~tabclccc quc "a Unil10 providcncJ;tr{l as mcdidus nccc!'>· 
si! ria\ 11 Fcdcr:ilizat;iiO da Universidade Estadual de Mato Gro~so, loc;dií·ada 
nu cidade de Campo Gr:1ndc". 

Acontece, porém, Sr. Prc~idcntc, qucjú sf10 decorridos 19 meses da dalil 
cm que foi oficializ:tdu a Divisi1o do Estado de Mato Grosso, 13 meses c 
meio da nomct~çào do Govcrnudor c qunsc 5 mcses da sua posse, ocorrida a 
19 de janeiro dc~te ano, c o Congrcs~o Nacional agu;mhl o envio do projctll 
Jc lei respectivo; bcrn como a mocidade do meu Estudo - o novo Mato 
Gro~~o do Sul -,de: forma inquietante, continu<~ n:~ c.-.:pt:ctativa do evento; 
não menu~ tnmqUila é a posição do Corpo Docente daquela Universidade, c 
grave c ati: mesmo angustiante é a situação cm que se ccontra a sua Admini~
tracão Superior a Reitori<l da UEMAT. 

Temos acompanhado, embora à distãncia, o andamento do proccs~u. 
que vem ~endo objeto dos nwis variados cstudos. Com a Exposiçr1o dc Moti
vos .1ll/7k, o então Ministro d:1 Educação c Cultura submctcu à deliberação 
do Excc.:lt:ntissimo Scnhor P:~.~idc:ntc dJ RcpúblicJ, dJ épocJ, o projcto dC' lC'i 
que objctivava autorizar o Poder Executivo a instituir a Fundação Univt:rsi
dadc Federal de Mato Grosso do Sul, cm obediência ao enunci<.1do dispositi
vo da Lei Complementar que criou aquela nova Unidade Federutiva. 

Foi, então, o projeto de J:::i colocado uo exame dos órgãos do Governo 
passado, dcntre t:lrs o da Secrt::ari;l de Modernização c Reforma Adminis
trativa (SEMOR), da Secretaria de Planejamcnto, que fez uma análise pro· 
funda dil matéria, inclusive enfocando a constituição da Universidade sob a 
forma de Fundação oficial de direito privado, afa~wndo-se da modalidade 
de direito público contemplada pelo art. 4Y da Lei nY 5.540, de: 28·11-68. 

As!iim, a opçf1o do governo em transformar a Universidadt: cm in!'lti
IUição de caráter fundacional, não deixou de, inicialmente, !iUScitar dúvida!-~, 
por entender-se a forma :~dotada regida pelo Direito Privado. Mas, it cxcm· 
pio da Univcrsidade Nacional de Brasília, instituída nesses moldes, e de ou
tro~. tem-se consagrado, pela doutrina c jurisprudi:ncia :1dministrativa, u 
fundação oficial dc Direito Privado. 

Quer, também, o DASP, analisando em profundidade ;1 purte n:l:lciona
da com pe:;.so;tl do quadro daqucla Universidade, quer u Comiss:1o Especial 
d:t Divisão, ohservando as implicações frente ao que lhe:~ afeto apreciar, 
dentro de suas atribuições especrticas, foi, já no mês de fevereiro deste: ano, o 
processo, novamente, rt:metido ao M EC. 

Com o advento da nova administracito federal, a matéria, que se cncon· 
tmva em sua fase final, já com o projeto de lei elaborado, volta a ser aprecia
da pelos órgitos compctcntes do novo governo. pura o necessário recxume. 
pelo que esperamos, concluídas essas providências, scja procedido o seu en
caminhumcnto, com a maior brevidade possível, para aprcci;u;üo do Con
gresso Nacional. 

Essa de: mora, Sr. Presidente, tem causado os maiores transtorno!'~ admi
nistrativos e oferecido uma continuada inquietação no espirita daqueles que 
militam nessa área universitária, 4uer no ~eu corpo doccntc:, quer no discen
te, niio !'lendo menor a expectativa que envolve a própria população do nosso 
Estado, 

Com as providencias inicialmente udotadcs pelo Governo Federul, rela
cionallus com a federali;.mção da tJ nivcrsidude, o que deveria ter ocorrido no 
lim do ;mo pussudo, não ulocou, o governo do Estudo de Mato Grosso do 
Sul, rr:cmsos pura o corrente exercício que pudessem fazer frente às despe~il!'l 
du UEMAT,jA qut:, por sua vez, o projeto instituindo a Fundação Universi
d:~dc Federal do Mato Grosso do Sul, do qual tinha conhecimento, abrigava 
dispo:o.itivo autorizando u uberturu de crêdito especiul nu ordcm de CrS 232 
milhões de cruLeiros, rwrn atender aos encargos decorrentes du aplicuç!to da 
lei, c mais o vulor de CrS 20 milhões de cruzeiros, destinados b. ubsorçi10 c 
n:srcctiva munutençiio de: Centro Pedagógico de Rondon6polis, pela Uni
versid:tdc Fcderul de M:1t0 Grosso, com sede cm Cuiubú, o qual, embora lo
calilado no norte do untigo Estado, encontm-se sob u jurisdiçUo da UE
MAT, sediada cm Campo Grundc, no Muto Grosso do sul. 

Ni1o forn :1 c:lcv:1da compreensão dos professores, dos estudantes c do 
corpo administrativo, quer d:t Universidade sede, quer do~ Centros a ela vin
cnladns lncalilados cm Aquiduuunu, Três Lu).':ous, Dourado~ c Curumbú, 
:tlém dtl de Rondonópnli~. - jú mencionado, - terium sido rcgbtruda~ 
~éria-. ocmri:ncia~ •. ~endn justo rc.~~altur a interferéncia dn ).':,wcrn~.1 do E"itadt1 

que, p:H\IL'ip;wdt•, rwr11C.., que limlnu, (lllll a imptHlÚJH.:t:l de C r~ l•lmilhi1c~ 

-----·-------·-··---------
de. cruteiros, permitiu ii Rcitoriit atender purte de: seus compromisso~ men· 
!'.ai~. uma vct lJUt! se niw restringe, unic<Jmcntc, os gastos duljuelt~ Univt:r~i
dade its dcspe~us com o ~eu corpo docente: c administrativo, 

Participamo~. hít pouco.~ dius, Sr. Presidente, dt: umu rcunifto com o 
ilu~tre Reitor da4ueli1 Universidt~dt: e, atravês de sua exposição, !ientimo~. de 
perto, a~ .~ua~ naturah apreensões c a gruvidade do problt:ma, 
~cn~ihilitando-nos de tal forma com u situação exi~tente que, aproveitando :r 
oportunidade de uma audiénciil com o ExmY Sr. Ministro lia Educação, cm· 
hora com OJ finalidade prccipua de tratar do reconhecimento do curso de for· 
rnaç~o lle r~icúlogos da Fuculdadc.: de P!iicologia, das Faculdades Unida~ 
C'utólica~ de Mato Gro~so- FUCMAT- fizemos sentir ;w Senhor Minb
tro da nccessidudc urgente da solução do <Jssunto, a fim de t:vitarmos séri:t:o. 
comelJU(:ncias 4uc: poderão advir, caso não sejam adotad:~s us providéncia~ 
do cnvi.o da mcn.~agcm :to Congrt:~so Nacional, para a sua rúpida uprcciaçftn 
c trarmt:1çào, dentro, ainda, deste primeiro semestre. 

O Sr. llirce1.1 Cardoso (MDB- ES)- Pt:rmitc V. Ex• um aparte? 

O SR. MENDES CA:-IALE (ARENA- MS)- Com muito prazer. 

O Sr. Dirceu Curdoso (M DB- ES)- Nobre Senador Mt:ndcs (:m;dc, 
\', Ex• truz a ·rpreci<~çào do Senado assunto de suma import:inci:t par:t o !ii!U 
btadn, rL·t:lamando ~~ f:tlta de providt:ncias ou de .1gilizaçào de um projeto 
que o Governo jú deveria ter remetido a esta Casa, para fazer justiç<J U moci
dadt: c.~tudiosa de Campo Grande, um dos grandes centro do Oeste hrnsi!t:i· 
ro. Mas, V. Ex•, Senador, que tem lutado aqui, bravamente, pelos interesses 
de Mato Gros!io, faz muito bem em ressaltar a falta de: cumprimento do Go
''erno para com as necessidades de Mato Grosso, este Estado que o Governo 
dividiu cm dois c cuja mocidude o Governo tem, portanto, o dever de esti
mular, porque sem :1 fc:derali;wção de sua Universid;tde ela vai-se desbordar 
para outros centros. Mato Grosso é: um grande esteio da economia nacional 
c fal jus it federal ilação dessa Universidade, com uma grande c~perunça c 
uma grande rt:ivindicação de sua mocidade estudiosa. Parabéns a V. Ex• pelo 
assunto sério qu~ vem trat;rndo, em nome dos intcresscs de Mato Grosso. 

O SR, MENDES CA:-IALE (ARENA- MS)- Muito 11gradcço u V. 
Ex• n seu aparte, que com muita satisfação e honru incorporamo~ :lü nosso 
pronunciamento. 

Continuo, Sr. Presidente. 
A nossa preocupação !.:Om :1 federalizuçào daquela Universidade não 

d~tta de hoje: j~i cm 1977, e para sermos precisos, a JO de: junho daquclf,.' ann, 
quando ocupüv:~mos u tribuna desta Casa, para abordarmos ussunto relacio
nado com a divisiio do Estado de Mato Grosso, enfocando providências que 
julg~vamos necessárias o governo adotar, para o estabelecimento de uma 
infra-estrutura capuz de asscgurar o desenvolvimento das áreas que seriam 
desmcmbradas, após mencionarmos o sctor de transporte c energia, de co
munh::rcão c precnchimcnto dos espaços vazios, para o que rcclam:í.vamos a 
utivaçriO dos programas de educação c: saúde, assim nos referimos à federali
z:~ção da universídude, cujo trecho nos permitimos repetir: 

"Dentre os problemas mencionados um, para nós, conslitui o 
du maior importãncia, jú que se relaciona com o setor educacion:.1J. 
Trata·se, Sr. Presidente, da fedcralização da nossa Universidade de 
Mato Grosso, com sede em C:~mpo Grande. Essa é uma reivindi· 
cação de hü muito reclamuda pela nossa gente e que agoru, nwis do 
que nunca, encontra a sua grunde oportunidade de concrctil:tÇ~o. 
Nito temos dúvidas de que: constituirá um, dos pontos fundamentais 
do estudo que o Governo Federal promove da divisão que:, t:m bre
ve, tomarcmos conhecimento". 

Dentro, portttnto, do mcsmo espírito que norteou, inicialmente, aquela 
rcivindic:1çào, voltamos, agoru, face: aos problcmus aqui expostos, o~ quai~ 
tornam 11 concretização da medidu imperativa c urgente, a formulur o nosso 
upclo que o falernos não somente uo ExmY Sr. Ministro dtt Educaciio mus, 
cspeci:llmcnte, atruvés da Chefia du Casa Civil da Presidência da Rc:pública, 
:r o. prcclaro Presidcnte Joi1o B:tptistu Figueiredo, que, por tantas vezes, 
tem demonstrado utcnçào destacadu pura com o nmso Estado, pLtra que ~cj;t 
cnvi:1do LIO Congresso Nucion11l o projeto de: lei que, cm atendimento uo que: 
prescreve LI Lei Cornplemcntm nv J ], fcdcrulizu a no~su UnivcrsiJadc:, ntl for
ma jú dccidiJa pelo governo, instiwindo a Funduçrto Universidatlc Fcder:d 
do Matn GrlhSO dn Sul. (Muito bem!) 

O SR. PIU~SIUENTE (Gast~w Mllllcr)- Concedo a ral:1vra ;~o rwhrl· 
Scn<Jdur .'\f!t:nor Maria 
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20.1-a Quintll·rdru 24 ni;\RIO no CO~(i!U·:sso ~AC'IO~AI. (Sl·dwll J 

--~-----------------------
O SR. AGENOR MARIA (M DB- RN. llronunciu o seguinte dbcur

Ml, Sem revisão do omdor,) - Sr. Presidente c Srs. Senadores: 
O Jornal do 8ra.1·iJ da semana passnda- terça-feira, se ni1o me c:n~ano 

- dav:1 conhecimento de que cu deveria fazer um discurso a respeito do 
prohlcrna do Dirctório do Rio Gr;mdc do Norte. 

Devo confessar, Sr. Presidente c Srs. Senudorcs, que o mt:u nohrc 
Líder, aqui no Senado, o Sr. Senador Paulo Brossard, encurcccu-me de pro· 
tci:H esse pronunciamento. A bem du verdade, afirmo que :!tendi ~10 pcdidn 
do nohn: Líder c uguardo pelo decorrer do mês de maio, pam cnt~lO dar um 
esclarecimento público à Nuçào. 

O que mc tmz, hoje, ii tribunn, Sr. Presidente c Srs. Senadores, i; o 
prohlcnw do assaluriado das minas de tungstênio da região de Currnis !"o
vos, no Rio Grande do Norte. 

O salúrio mínimo atual, naquela área, é de CrS 1.648,00. Pago o aluf!uc! 
do barraco, o pouco que resta não orerece condições i1quelc: operúrio de se 
alimentar, pelo menos, duas vezes por dia. Hf1, da parte: desse: ;1ssalariado de 
baixa renda, umn situação rt:almente muito difícil. Ele precisa alimentar-se, 
porque o trabalho que de pratica requer uma boa ulimt:ntação, ma:., inrelil· 
mente, o salário não corresponde às suas necessidades. 

Paru os operários das minas que trabalham no subsolo, a lei da Consoli
duçào das Leis do Trabalho determina que ele só pode trabalhar no máximo 
seis horas c, a cada turno de três horas, ter um descanso de quinze minutos. 
Os donos das minas são obrigados, por t:ssa mesma lei, a dar uma rdc:içào 
suculenta t1. essc:s operários que trabalham em ar viciado, a 200, 300 metros 
de prorundidade, ou sc:ja, no subsolo. 

Sr. Presidente, e Srs. Senadores, no Municfpio de Currais Novos, no 
Rio Grande do Norte, nós temos três minas: a Mint:ração do Brasil Minérios 
e Metais Ltda,, que tem como Dirt:tor o Sr. Divanildo Santos Barreiro; a Mi
neração Acau:m Indústria c: Comércio S/ A e a Mina Brc:jui. Trabalham ne~;
sar três minas aproximadamente uns três mil operários, 

Pois bem, Sr. Presidente c: Srs. Senadores, a Consolidação das Leis do 
Trabalho determina: 

"SEÇÀO X 
Do trabalho em minas de !iUbsolo 

Art. 293. A duração normal do trabalho eretivo para os 
empregados em minas de: subsolo não c:xcederú de sc:is horas 
diárias ou de trinta c seis semanais. 

Art. 294. O tempo despendido pelo empregndo da boca da 
mina ao local do trabalho t: vicc:~vc:rsa será computado para o c:rci· 
to de pagamento do salário, 

Art. 295, A duração normal do trabalho efetivo no subsolo 
poderá ser elevada atê oito horas dillrias ou quarenta e oito st:ma
nais, mediante acordo escrito entre t:mpregado e c:mpregudor ou 
contrato coletivo de trabalho, sujeita essa prorrogação h prt:via li
cença da autoridade competente em matt:ria de higiene do trolha· 
lho. 

Parágrafo único. A duração normal do trabalho efetiviJ no 
subsolo podcrll ser inrerior a seis horas diárias, por determinação 
da autoridade de que trata este urtigo, tendo t:m vista condições lo· 
cuis de: insalubridade e os métodos c processos do trabalho adotol
do," 

Art. 296. A remuneração da hora prorrogada serú no mini
mo 25% superior h da hora normal e devc:rú constar do acordo ou 
contrato coletivo de trabalho. 

Art. 297. Ao c:mprc:gudo no subsolo será fornecida, pelas em· 
presas c:xploradorus de minas, alimentação adt:quuda à natureza do 
trabalho, de acordo com as instruçõc:s estabelecidus pelo Departu
mento Nacional de Segurança c: Higiene do Trabalho, e uprovudus 
pelo Ministério do Trabalho o Providência Social (MTPS). 

Art. 298. Em cada perfodo de três horas consecutivas de lru
balho, será obrigatória uma pausa de quinze minutos pura rcpOU!IO, 
a qual será computudu na durução normui de trabalho erctivo. 

Sr. Presidente, Srs. Senudorc:s, essa lei, inrelizmente, nilo cstfl sendo 
cumprillu. Estou inrormado de que: upenus u Mineruçilo Tungstênio r.h1 Bm
..,il Minérios c: Metnis Ltdu. está rorneccndo esse lanche nos sem, três turnos. 
its ó horas, 11.~ 14 horus c ils 12 horas, E us demuis mint:ruçõcs: a Mincraçiw 
t\1:a11an lnd. c Com. S/A e MincwçUo Brejuf não cstiio curnprlnlln c~sa de· 
termtnaçàn. 

Sr. Prcsu.Jcntc c Srs. Senudorcs, o s;tl{mo de CrS l.MH,OO niio ~:orre'>· 

ponde it~ nccc~sidallc., do urcrúrio: t~ssc homem, trabalhando IHl 'iUh~olo 

com dtlis ou três anns, cstarú tuherculnso. Os ucidcntcs que acnntecem nc~
sas mina~. cm grande parte, ncnrrcm reio estado de !>Uhnutriçf,o desse ore· 
rúrto. 

DeseJO, da tribuna do ScnaJo, solicitur cto Mini~térin do Trahalhu. 
;1travês do seu Ministro, uma Ji~calil<tç~o imcdialíl no scntiCio de f<~tcr um le
vantamento do procedimento dcs~as mincraçllcs. Porque posso ulirmur, Sr 
Prc~iJcntc c Srs. Scnadort:.'>, que não tem lógica cssa desumanidade conti
nuar, pois é preciso que se comprccnda que a rcntuhilid:1dc: de!>'ia~ minil~. 
atravé~ Jn lmrosto de Kcnda que pugam, ~ e.Hraordinilna. Se há rcntabili
lladc, pur que nüo dar :10 opcrilrin aquilo que a lei determina'! 

Por que, Sr. Presidente c Sn. Senadores, que eu, Senador du Rcpúhlk:1, 
sou obrig<~do a vir ii tribuna, na t~trdc de hoje, e solicitar que o Sr. M ini~trn 
tnmc a~ dcvu.las provillcncias no ~.:aso'! Por que não respeitam mai~ iiS leis 
neste Pais',1 Por que niw se cumpre a lei que dcterminu dar a c . .,~c opcrftrillo 
seu direito'? 

Assim, se o Ministério do Tmhulho não tomar as necessárias providên
cias c cu não receber, no múximo cm 15 dias, alguma coisa a respeito desse 
rroblcrnu, solicitarei, de!>t:t mesma tribuna do Senado, cm outro pronuncia
mento, uma comissilo de Senadores para ir a c:ss<IS minas c rulcr, in /oro, jun
to aos operários um levantamento do que eles estão recebendo cm bc:ncli
cios, inclusive levanllo médicos para comprovar o e~tado de saúde de cada 
um desses operários, que trabalham misemvc:lmentc: no subsolo, jogados ü 
surjeta do sofrimento, do abandono e da dor. 

E importante, Sr, Presidente, Srs. Senadores, que as autoridades govcr· 
namentais sintam esse problema, porque o salário miserável de CrS 1.648,00 
é s<Jiúrio de fome:. E ainda mais, trabalhando no subsolo, sujeito a todo tiro 
de intempérie, trabalham com fome, sim, porque este salário miserúvel mui
to mal d[t para pagar, repito, o aluguel do miserável barraco. O que sobru 
niio dil realmente condições desses operários se: alimcnt:lresm condignamen
te. Quantos descem para o subsolo premidos pela fome, subnutridos, sem rc
nexos, sem vitalidade e dai os constantes acidentes, ccifundo a vida dc brusi
Jc:iros que podiam por muito tempo trabalhar pela grandeza do Pais. 

O Sr. Humberto Lucena (MDB- PB)- Permite-me V. Ex• um apurte'! 

O SR. AGENOR MARIA (MDB- RN)- Pois não. 

O Sr. Humberto Lucena(~ DB- PB)- Aplaudo o discurso de V. Ex•, 
4uc: é: um homem público de grande sensibilidade paru os prohlt:mas sociais c 
que, ncstc instante, traz it tribuna do Senado um assunto da maior importún
ciOI, relacionado com as atividades dos trabalhadores nas minas do Ra> 
Graude do Norte- e por qut: nào dizer'?- de todo o Brasil. Gosu1ri:1 de 
lcmhrur a V. Ex• que esses trabalhadores, de acordo com a Consoliduçào d:1s 
Lei~ do Trabalho, eles tambi:rn falem jus ao chamado adicional de inMIIubri
Jade. H fi poucos di;~s lil um pronunciamento no Senado, apelando ao Sr. 
Ministro do Trab<~lho, no sentido de reformular D pagamento desse adicio
nul. E que no momento, nobre Senador Agenor Maria, de acordo com a h:
gisl:~çào em vigor, o adicional sobre insalubridade i: pugo percentualmentc 
sobre o s;~lúrio mínimo regional, quando deve riu sé-lo sobre o salário cfetiva
mcnte rt:cebido pelo tmbalhador, como acontt:cc: com o adicionul de pcricu
losidadc. 

Agora, quando o Governo pretende modificar substancialmente a Con
solidação dus Leis do Trabalho, st:ria o momento oportuno para st: conseguir 
essa ulh:raçào de fundamental importância para todos os tmb;dhudore:o. br:~
~ilciros. 

O SR. AGENOR MARIA (M DB - RN)- Agrudoço, Senador H um· 
bcrto Lucenu, e solicitnria de: V, Ex•, como Senador do Nordeste, que, nesta 
Cusa, cerrasse fileiras a meu lado, para defender esses no!lsos contcrrüneos, 
esses nossos patrícios, que, infelizmente, estUojogados à surjetn do sofrimcn· 
to, do abandono c d<~ dor. 

Jlosso diler a V. Ex• que não entc:ndo por que: o Governo Federal fixa u~ 
salúrios deste Pufs verticulmcnte, isto é, de cimu pura baixo: sno Paulo est[l 
com um sulúrio de CrS 2.16M,OO; c o Rio Grande Uo Norte com CrS 1.644,00. 

E Uc se rcrguntar por que o homem que trubalhu nu mina de tunp.~.tt:nin, 
cm Siio P:1ulo, pode g;mhar importflnciu surcrior aJO% do sal[trin a mais dn 
tJUC :1quele que trabalha na ITIC.\Ina mina, do mesmo minl-rio'.1 

Se o csfnrçu é n rnc~mo, ~c 1l trabalho é o mc\mo, ~c o prod111o i.· 11 rn~:~
rrw, por ~oJUC, Sr. Prc~idcntc c Srs. Senadore~. cs~a uifcrcnç:1 de ~alúfltl'o, 
lJUUIIr.lo a villa, nu Nordc~lé t: tilo ou mui\ Cilf:l dtllJIIC 114U1 no Sudc,tc'.1 lrm.1 
gratuk parte du'> produtus de [lrirncitíl llCCC\~tt!ade \Ü~) l!llf'Hirtadn'> thl "\u]. ,\ 
·axa Lk :'lgtJa, de I tu. c dt: g:'t··· i: a 111l'~·!llll dn Sul'~. l'JI\ u:!'t.l~ lllllll!l.'lfllll\, C' olll' 

nwi~ I'Oifil. 
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Posso afirm;tr à Casa que esse operário perdeu o amor pelo labor, por· 
que o que fa1. esse homem tr:thalhar ~.trabalhando, poder ter o direito de: vi· 
ver às suas custas, üs custus do seu labor. Mas, infelizmente, nii.o vive, por
que o salário i: um salário miserável, de fome, c ele, nii.o vivendo, vegeta; c, 
vegetando, perde o amor pelo trabalho, porque ele nii.o ~ obrigado a gostar 
do que nüo presta. E, realmente, o trabalho insano nii.o lhe dá motivaçii.o de 
piissar a gostar c ter umor pelo labor, 

Sr, Presidente e Srs. Senadores, o que vem ucontcccndo cm nosso pobn: 
País'! A pobreza às portas da miséria, e a mis~ria sendo a porta da prosti· 
tuiçào. O que mais cresce nesta Nação t: a prostituição em todos os sentidos. 
1: preciso que se compreenda que a classe politica precisa viver mai!l os 
problemas económicos c sociais, vivendo menos as futricas da politicagem 
vil c barata, interesse subalterno que nii.o recomenda a nossa classe. 

E pn:ciso que se compreenda que a politica económica e social, cm nos
so País, deve ter prioridudc n' I, Problemas dessa espécie devem ser trazidos 
tto Congresso, para conhecimento do Governo, c nós, representantes do po· 
vo, devemos ter :t devida compreensão c o devido senso de rcsponsabilidude 
nl'to só para dar conhecimento uo Governo, mus lutar pura dur u esses que 
trubalham e produzem, em nossa terra, o direito, o sugrado direito, o ele· 
mcntar direito, o primário direito, de trabalhando, poder viver com alguma 
dignidade; de, trabalhando, poder viver às suas custas c às custus da sua luta, 
e do seu labor, Infelizmente isso niio vem acontecendo, Sr. Presidente e 
Srs. Senadores. E, por que não vem acontecendo? Não vem acontecendo 
porque os donos do dinheiro tem o direito de tudo fazer. 1: o regime cupita· 
listu, no que as leis são elaboradas tendo cm vista o lucro do capital. A cria· 
turu humanu ~um mero e simples instrumento. A criatura humana~. infeliz· 
mente, apenas o caminho fácil do enriquecimento do capital. 

Sim. Não sou contra o capital, Sr. Presidente e Srs. Senadores, mas~ ne
cessário que se encontre um modus vivendi entre o capital e o trabalho. 

O que não ~ possível ~ que o trabalho continue a lutar sem ter nada, c o 
capital tudo tenha. At~ o direito de, burlando as leis, fazer do operário o ins
trumento do seu enriquecimento, jogando o desgraçado que trabulha e pro
duz à sarjctu do sofrimento, do abandono e da dor, c transformando um ho· 
mem ordeiro e pacato, trabalhador c honesto, naquele que precisa sentir 
dentro de si, que não ~ trabalhando que ele possa viver honestumcnte. 

Ora, Sr. Presidente, Srs. Senadores, nesta tarde melancólica, com o Se· 
nado Federal quase que vazio, sim, cu truta do interesse de milhões de cria· 
turas que, trabalhando, arrostam toda a espécie de dificuldades e não cncon· 
tro na presença da Liderança do Governo o apoiamcnto para isto que repre· 
senta, acima de tudo, o interesse maior da nacionalidade. 

'Porque o que atenta, Sr. Presidente, Srs. Senudores, contra a nossa so· 
berania, o que atenta contra a nossa liberdade, o que atenta contra os nossos 
costumes, as nossas tradições~ o espczinhamento da classe obreira que, tra· 
bulhando, vive tão abandonada, mal paga, e infelizmente, jogada ao seu pró
prio sofrimento, 

O Sr. José Llno (ARENA- CE)- Permite V. Ex• um aparte, nobre 
Senador? 

O SR. AGENOR MARIA (MDB- RN)- Permitirei o apurte ao 
nobre Senador José Lins, acreditando que S. Ex•, como Uder do Governo, 
vui fa·ler por onde o Ministro do Trabalho apure a dcnCmcia que or.t estou 
fazendo. E, apurando a denúncia c conseguindo prová-ln, faça com que cssus 
minerações, possuindo o dinheiro que possuam tendo a influência que te
nham, possam pagar caro pelas vidas preciosas que estilo ceifando, porque, 
realmente, não estão dando ao operário aquilo que é determinado pela lei. 

Concedo o aparte uo nobre Senador José Lins. 
o Sr. José Llns (ARENA -CE)- Tem V. Ex• toda razão. Encerrei 

este aparte, porque V. Ex• citou, nominalmente, a Liderança da ARENA, c 
pura trazer o apoio que V. Ex• está a merecer. 

O SR. AGENOR MARIA (MDB- RN)- Muito obrigado. 

O Sr. José Llno (ARENA- CE)- Acredito, nobre Scnudor, que falo 
em nome do meu Purtido e de sua Lidcrunçu. Tcrll V. Ex• de nossa parte 
todo o upoio pura que se apurem us irrcguluridudes, porventura. com~tidas, 
pois que ninguém tem o direito de fechar os olhos u exploração mdev1da da 
pessoa humana, por quem quer que seju. Solidarizo-me, também, com V. 
Ex• pelu ênfuse com que chama a atcnçUo paruu gruvidudc do problema da 
pobrcla brusileim principalmente em nossa rcgiUo tUa sofrida. Tenha V. Ex• 
a convicçUo de que sempre terá, de nossa purte, soliduriedudc e npoio na bus
cu Ue caminhos, pelos quais se possam valorizar mais e muis os nossos ir· 
mãos nordestinos como udemais a todo o povo brusileiro. Muito obrigudo a 
V, Ex• 

O SR. AGENOR MARIA (MDB- RN)- Scnudor José Lins, não es· 
per:tva de V, Ex• outro pronunciamento senão este. Conheço a sensibilidade 
humanística de V. Ex•; conheço o devotamento às causas sociuis a que V. Ex• 
se h:m dedicado por tanto tempo. Mus, posso afirmar a V. Ex• que o que en
fatizo vem de dentro do meu ser. Moro na cidade de Currais Novos desde o 
ano de 1960, c já lá se vão 19 anos. Os operârios dessas minas, 80 ou 90%, 
moram na cidudc de Currais Novos. 

Pela manhã cedo, às 5 horas, jú se os vê nas ruas, de capacete, de botas 
de borracha, com a marmita, indo em dircção ao ponto de ónibus, pum se di
rigirem às mincruções. 

Posso dizer a V. Ex• que por mais de uma vez, por dezenas ou centenas 
de vezes, tive a curiosidade de abrir aquela marmita; aquela marmita que o 
operário levava para a mina, aquela marmita que o operário conduzia pura a 
mineração, pura em abrindo-a, cm destampando-a, ver com os meus olhos o 
que ia representar o almoço daquele operário, o que ia ser o almoço duquc!c:: 
trabalhador; c posso dizer a V. Ex• que a maioria das marmitas, o que conti· 
nha eru um miserável pedaço de rapadura c um punhado de farinha. Aquele 
homem iu ficar das 5 horas du manhã às 6 horas da tarde distante da sua ca
Sil, para comer comidu de panela à noite, quando chegasse à sua rcsidênciu. 

Ora, Senador José Lins, ninguém- nem cu, nem V. Ex• e acredito que 
nenhum Senador desta Casa- poderá, vendo inloco um problema como elo· 
se:, não se condoer. Daí a minha enfatização, porque sinto, Senador Jos~ 
Lins, que, olhando e vendo o que vi, não podia, depois de receber esta de
núncia, calar-me diante dela. 

Sou amigo da direçào das minas, mas confesso a V. Ex• que essa minha 
amiwdc não implica cm deixar o operário jogado c abandonado. Prefiro li· 
car ao lado desses operários, enfrentando, talvez, atê, a incompreensão dos 
donos das minas do que deixar passar cm brunco um episódio como esse, 
que realmente me preocupa não só materialmente mas, também, espiritual
mente. 

Digo espiritualmente, porque acredito, Senador José Uns, que a vida 
não~ esta mera passagem; não! Sinto e acredito que a vida é transcendental 
através do espirita, e, acreditando numa vida espiritual, creio que a única 
maneira de viver bem com o futuro espiritual é fazer bem aos meus seme· 
lhantes. E não ~justo, nem é digno que esse brasileiro, essa criatura humana 
como cu, tenha, apenas, obrigação de trabalhar e não o direito, o sacrossan
to direito de, trabalhando, poder viver com alguma dignidade. 

O que considero grave em nosso Pais, o que me preocupa, é que o Go
verno até hoje não objetivou com segurança os meios de dar a esse homem 
mais pobre e mais sofrido o direito de, na sua pobreza, poder viver com algu
ma dignidade, porque <1 pobreza com dignidade é uma coisa magnifica, mas 
a pobreza transformada em mis~ria é a porta aberta da prostituição. A 
pobreza transformada em miséria é transformar o homem num trapo huma
no, ~criar, enfim, o que estamos vendo no Rio de Janeiro e cm São Paulo, 
megalópoles sem a segurança necessária, em que os crimes, a cada dia que 
passa, crescem mais e a insegurança aumenta naquelas urbes. E aumentam 
por quê? Por causa do subemprego, do desemprego, da descrença, porque, 
Senador Jos~ Lins, o respaldo da nossa sociedade, da sociedade brasileira re· 
pousa, queiram ou não queiram, na famflia c na religião .. 

Um pobre esfarrapado, seminu, sem poder dar à sua família um mínimo 
de conforto, sem condições de atender às obrigações de sua casa, ele começa 
a perder a força moral perante sua própria família. Na hora em que o ho· 
mem pobre não pode dar os meios de sobrevivência à sua famllia, ele perde a 
força para sua família c, assim, esta está entregue à sua própria sorte. Vem a 
prostituição, nascendo naquele lar miserável, não pela inclinaçüo mas pela 
necessidade, muitas das vezes, de órfãos de pais vivos. 

Dai, neste momento levanto a minha voz, paru que o Ministério do Tra
balho, através de seu Ministro, mande fazer a sindlcãncia nas minas Mine· 
ração Tungstênio do Brasil Minério c Metuis Ltda, Mineração Acauan In
dústria c Comércio S/ A, Mina Brcju(, pois estou informado que só a primei
ru está dando cumprimento às determinações da lei e as demais não estilo. 

Solicito que o Sr. Ministro do Trubalho faça sindicãncia em todas as 
trés minas e tumb~mjunto uos operários, para saber se, realmente, cstUo rc· 
cebcndo os beneficias que a lei determina. 

Faço isso, e tenho a impressão de que o Sr. Ministro do Trabalho vai 
atender o meu upelo, que é um apelo de um brasileiro que upenas quer que 
este operúrio tenha o elementar direito de usufruir do direito que u própriu 
lei determinu. 

Aproveito o pronunciamento pnru dizer ao Governo que urge umu pro· 
vidência niio só no cumpo deste operúrio de snlúrio miserúvel, mus umu pro
vidência gemi. Prccis;.unos modilícnr a filosoliu que domina a política dc~tt 
Pais. 



Di}!o, Sr. Presidente c Srs. Senadores, que a lilosolia no campo do di· 
nheiro sohrerós o lin:mceiro uo económico, de uma 1:11 maneira que no Bm· 
si I de hnje ~~uern tem dinheiro SObrando dobra de Cil[lit:ll 11 Cud:l ilnO, C i14Ue• 
b 4ue nüo têm capital de giro, aqueles que niio ti:m dinheiro, correm o risco 
de, trah:1lhando, perderem o que têm, porque u renwbilid:1de do económico, 
no Brasil de hoje, i.: inferior iJ rent:1bilidude do juro do dinheiro. 

E preciso que se compreenda que o dinheiro deve st•r um instrumento de 
melhorar :1 vida social das nações, o dinhciro deve ser um instrumento de 
melhorar H vida social dos rovos, mas nunca dcve ser um instrumento de me
lhorar u vida de alguns em detrimento da maioria. 

Concluo, Sr. Presidente, agradecendo :t deferência da Mesa, agradeccn· 
Uo uos Srs. Scnadores que me upartcaram e estilo solidilrios com esta rcivin· 
dicaçi1o, dando-me apoiumento, porque o upoiamento a estu reivindic:1çi1o 
nada mais é do que resgu:trdar, no futuro, uma Pátria cm que nós possamos 
alcançar c manter a tranqUilidade; c alcançando a tr:mqUilidadc, alcançar, 
enlim, u possibilidade de as três classes, o rico, o m~dio e o pobre, vivercm na 
tr:mqUilidade, porque isso ê o mais importante, 

Alirmo, Sr. Presidente:, Srs, Senadores, que aqueles que trabalham, que 
cconomizam, que conseguem amealhar alguma coisa, é justo que nu suave
lhice gozcm o ócio de uma vida de trabalho e de canseira. Mas, me pergunto: 
se continuar da maneira que vai, qual será a tranqUilidade que vamos poder 
usufruir para, nu nossa velhice, vivermos sem problemas, sem traumas e sem 
tensão? 

Porque: digo, Sr. Presidente, Srs, Senadores, sou um homem razoavcl
mente moço; em Brasília, ando um pouco à vontade, mas cm São Paulo e no 
Rio de Janeiro jil vivo numa verdadeira tensão. E não é bom viver sob ten
são, é bom viver à vontade, é bom viver tranqUilamente, porque o importan
te: é tcr a tranqUilidade, 

Relembro um lilósofo que dizia que o dinheiro, para muita gente, parc· 
cia ser muita coisa; no entanto, o dinheiro comprava as mclhorcs iguarias, 
mas não comprava o paladar. Quantas vezes o homem de dinheiro, comcndo 
um alimento preciosissimo, não sente gosto algum, c um outro pobre, co

mcndo um feijão desgraçado quulquer c achando gostoso. Ele dizia que o di
nheiro compra a iguaria, mas não compra o paladar. O dinheiro contrata o 
mi:dico, munda buscá-lo na maior distância, compra o remédio mais caro, 
mas o doente morre, porque o dinheiro tem a faculdade comprar o médico, o 
rcmé:dio, mas nilo tem a faculdade de comprar a vida. O dinheiro compra o 
advogado, que defende o criminmao que não é preso, mas não compra o sos· 
scgo. Ele está solto com medo do irmüo da vitima. Enlim, o importante: é o 
sossego que o dinheiro não consegue comprar. 

Relembrando esse filósofo eu desejava qur: aqueles que têm tanto di
nhciro, lcndo estas palavras, sr:ntisscm que o dinheiro, na vida, não é: tudo. 
Eles tcndo simplesmente um pouco menos do que ti:m assegurassem o sagra
do direito a csses muitos que trubalhando nüo têm o direito, sequer, de se ali· 
mentar, 

Dai o meu apelo, Sr. Presidente, Srs. Senadores, o meu sentimento ain· 
da dc esperança de qur: esta meia dúzia que manda neste Pais acorde para 
esta rcalidude, 

Concluo, Sr. Presidente, agradecendo mais uma vez a deferência da 
Mesa c pedindo a Deus, nu sua bem-aventurunça, para que ilumine a cons· 

cii:nciu daquele que são os responsáveis pelo nosso Pa!s. 
Muito obrigado, (Muito bem! Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Gastão MUller)- Concedo n pulnvru uo nobre 
Senador Itamar Franco. 

De"ejo informar a S. Ex• que o seu tempo é curto, visto que temos umn 
sessão do Senado a começar às 18 horas e 30 minutos. 

O SR. ITAMAR FRANCO (MDB- MO. Pronuncia o seguinte dis· 
curso, Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente e Srs. Senadores: 

Desejo, upenas, apresentar um projeta de lei c, evidentemente, irei resu
mir o possível a minhu justificativu, fucc u observação de V, Ex• 

PROJETO DE LEI DO SENADO N• , DE 1979 

Dispõe sobre a locallzaçio, no lerrllórlo nacional, de usina que 
opere com realor nuclear, e dí oulras providências. 

O Congresso Nacional decreta: 

Art. lY A loculizuc;ào, no território nucionul, de usina que opere com 
reatar nuclear serú dc:terminudu com a observância das seguintes margens de 
cautclus c segurançu: 

I - lixuçào de Ãreu de Exclusi\o - assim consideruda u que 
circunscreva o rcutor nuclear, com mio de, no mini mo, 500 (qui-

.,.,, 
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nhentos) metros c rcscrvada i1 pcrmunência de pessoas envolvidu~ 
com a sua opcraçi"io: 

li - dcmarcaçr10 de Ãrca Jc Baixa Populaçi'1o - considcrut.Ja 
como t:d a que drcunscreva a Usina Nuclcar, com ruio dc 40 (quu· 
rcnta) quilómetros, ont.Je u populuçi'lo total ni1o seja superior a 
25.000 (vinte c cinco mil) habituntes: 

III - c~t:lbclccimcnto de Área de A fast:lmento de Centros Po· 
pul:1cion:ds- ussim considerada a quc circunscreva a Área de Dai· 
xa Popul:1çi"io, como prolongamento de seu raio, c que mantenha o 
reutor nuclear ufastado, pelo menos 50 (cinqUcntu) quilómetros de 

quulquer centro populacional de mais de 25.000 (vinte c cinco mil) 
habit:lntes. 

Art. 2Y A Área de Buixu População deverá ser considerada Ãrea de Se
gur<.~nça cnm poderes legais e administrativos para impedir a expunsüo popu
lacional c cconômic:1 em seu esp:~ço geográfico. 

Art. J9 O Poder Executivo, nu regulamentação desta lei e tendo em 
vista a concessão de :~lvar:i de localização, prescreverá audiência ao Instituto 
Brasilciro de Geografia e Estatística -IBGE, c à Presidência da República, 
rclativamcnte às especificações e os procedimentos que, em cada hipótcse, 
sejam necessários :10 cumprimento dos dispostos nos arts. lY e 29, 

Art. 49 As populações, das áreas indicadas no art. JY, através de um re· 
ji..•rt•ndum popular, obrigatório, manifestarão sua concordância ou não com u 
construçüo de usinas que operem com reatar nuclear. 

§ IY Terno direito a votar na consulta os eleitores inscritos nu Justiça 
Eleitoral na ~poca do referendum, aplicando-se à sua apuração c à procla· 
m:1çüo do resultado a lei eleitoral vigente, 

Art. 59 Esta lei cntra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 6P Revogam-se as disposições em contrilrio. 

Justificação 

Com o prcscnte projcto, eswmos atendendo aos reclamos de todos os 
brasileiros que, no momento, se acham justamente preocupados com a poli· 
tica nuclear que se vcm adotando em todo o mundo e que, infclilmentc, jfl 
atinge o nosso País. De fato, os recentes acontecimentos quc ameaçaram cer· 
llls comunidades norte-americanas, com os acidentes de Three Mi/e !JJanti, 
serviram de alerta às autoridades responsáveis pelos estudos rlc localização 
das Usinas Nucleares, fazendo com que agissem com mais cautela nessas 
concessões, segundo crit~rios sempre voltados para os fundamentos t~cnico· 
cicntilicos do problema. 

Assim, cntcndendo, solicitumos ao Dr. José Goldenbcrg, competente 
físico bmsileiro, e Presidente da Sociedade Brasileira de Física, que, nos for· 
ncccssc um estudo cientifico sobre a matéria, Após consultar outros cmincn
tcs cspecialistas da área nucll!ar, o nr. Goldcnberg ofereceu-nos o seguinte: 
estudo; 

1-/l/lrodi4\ÜO 

Uma das principais vantagen~ do uso de reatares nuclearcs i: a de que 
podem ser colocados perto dos centros consumidores dispensando portunto 
a construção de longas linhas de transmissão para o transporte de eletricida· 
de como ê o caso, freqUentemente, como centrais hidroelétricas. 

Esta vantagem, entretanto tem que ser comparada com os riscos ndicio· 
nais aos seres humanos, às propriedades c ao meio ambiente em gcral, intra· 
duzidos pelos reatares nucleares nas regiões cm que sUo colocados. 

Após o recente ucidcnte ocorrido com o reatar Three MiJt' /sJand, nu 
Pcnnsylvunnia, nenhuma comunidade verá com bons olhos a locnliznçilo de 
rcutores nucleares nus sua!! vizinhanças. O mito du segurança absoluta dos 
reatares nucleares foi seriamente ufctudo pelo acidente c daqui por diante as 
normas de segurunça relativas u eles serão certamente tornadas mais rigoro-
sas, 

Estando no inicio da implantacilo do seu Progrnma Nuclear, o Brasil 
pode uindu fuzer certas escolhas que jú são irrevcrsfvois em pulses muis 
avançudos; dispondo ainda de uma enorme extensão territorial c vazios po· 
pulucionais cansiderúvcis, é descabido submeter a riscos desnçcessúrios po· 
puluções inteiras com a locnlizncilo de reatares nuclcurcs em úreus de: ultu 
dcnsidudc populacional. Isto pode ser incvitllvcl cm pulses com densidade 
populucionul elevada como u Alemanha c u costa leste dos Estudos Unidos 

mus nUa é certumente o caso do Brasil. 

/J- Crittirio.\· tit.> Locali:açilo de Rt.>aturt•.r Nuclt•art.>.\" 

As normus de segurunçu que determinam os critérios de loculi;o.ução Jc: 
reutores silo buscudos nu hipótese de que vcnhu u ocorrer um ucidcnte nu· 
cleur do tipo mais sério possível, isto ê, a fusi\o do "corm;lw" do reato r cu li· 
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hcrtuçiio sut-'ieqUentc na atmosfera de qualidade apreciáveis de produtos de 
lissiio rudioutivos (principalmente os guscs nobres, xenônio c criptônio c 
iodo ntdioutivos). 

Ocorrendo um ;u;idente deste.~ (o que efetivumente fui o cuso de '111ft't' 

Mift• /Jiuml, felilmente contido li tempo), define-se três áreas: 

A -Área de Exclusão- que é u área cercada dentro da qual o 
reatar nucleur sob controle total dos responsáveis pelo reatar e 
onde só permanecem as pessoas envolvidas com suu operação. O 
raio de exclusão i: da ordem de 500 metros, Todos estes operadores 
poderão ser retirados da área cm duas horas cm cuso de acidentes. 

B- Zona de Baixa Populacào- é u áreu situada em torno do 
reatar cm que um indivíduo Jocí.ilizado nela não receberá uma dose 
de rudioatividade maior do que 25 rem no corpo inteiro devido uos 
produtos radioativos libertí.ldos no acidente (ou 300 rem de iódo r a· 
dioativo ní.l tiróide). Estas doses são definidas como as doses que 
umu pessoa pode receber uma ve: na vida sem que decorram canse· 
qUências sí:rií.ls para sua saúde; elas são usualmente consideradas a 
um limite superior. A zona de baixa população deve permitir umu 
evacuução rápida da população, se necessário. 

C- Distância aos Cenlros Populacionais- é: a distâncií.l míni
ma a cidades de mais de 25.000 habitantes. Ela é: tomada como 30% 
mí.lior do que o raio da zona de baixa população. 

É clí.iro que a base destas definições é a de estabelecer limites de segu
rança a população total que possa vir a ser afetada (do ponto de vista gcné:ti
col num possível í.ICidente nuclear. 

III - A Situarão em Ourros Pai'se.r 
A tabela I dá as características de 25 reatares nucleares í.lmericí.lnos. 
Como se pode ver nesta tabelí.i a distância média a centros populí.icio-

ní.IÍS é de I 3,4 milhas (24,5 Km) apesar dí.i maioria dos reatares estarem colo
cados a distãncií.ls bem maiores c apenas 6 deles (Limerick, New·bold lslund, 
Zion, Beavcr Valley, lndian Point-2 c Millstone Point estarem a menos de 5 
rnilhus). Excluindo estes a distâncií.l média a centros populacioní.lis aumenta 
para !6,7 milhas ou seja a 30 Km. 

Estí.l situação não é confortável nos Estados Unidos porque qualquer 
acidente exigirá í.l cviJcuução de centení.ls de milhares de habitantes {devido í.l 
alta densidade existente ní.l região da costa í.ltlântica daquele país). Num raio 
de 16,7 milhas cm torno dos principais reatares listados na tabela I vivem 
cerca de 25 a 100 mil pessoas. 

I V- A situação no Brasil 
Considerundo que aindí.l é possível escolher no Brasil regiões de bí.iixí.l 

população pí.ira a localização de reatares nucleares purcce razoável aplicar 
uma mí.lrgem de segurança adicional aos critérios utilizados nos Estí.ldos 
Unidos c dobrar í.l distância mínimí.l a centros populacionais (ali:m de exigir 
que a regiilo seju de bí.iiXa densidade). 

Esta a justificativa para a proposta de estabelecer cm Jeí que nenhum 
reí.ltor nuclear será situado a menos de 50 Km de centros populacionais de 
:teima de 25.000 habitantes e em áreas cm que a população tOtí.il dentro de 
um raio de 40 Km (raio da úrca de baixa população) seja superior a 25.000 
habitantes. 

O IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia c Estatística) será obrigato
riamente consultado nos termos du lei sobre o cumprimento destas 
especificações. 
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Assim, à vista dos aspectos técnicos c cientrlicos que informí.lm a qucs· 
tão da locí.ilizí.lçào dos rcí.ltorcs nucleares no território nacional, sugerimos a 
í.ldoção do presente projeto, como uma colaboração do Legislativo associada 
à opinião de rcnomudos especialistas na matéria. 

O Sr. Ore•r .. Quircla (M DB- SP)- V. Ex• me permite um aparte? 

O SR. ITAMAR FRANCO (MDB- MG)- Pois nüo. 

O Sr. Orc•t .. Quércla (MDB- SP)- Senador Itamar Franco, nós, 
que temos acompanhado o trabalho de V. Ex•, presidindo esta Comissão 
Pí.irlí.imentar de Inquérito e que, inclusive, quisemos assinar esse projeto de 
lei que V. Ex• justifica tão bem, queremos nos congratular com o grande es· 
forço que o Senador de Minas Gerais está fazendo no sentido de dotar o nos· 
so Purs das precuuçõc:t necessárias, em razão de um acordo nuclear que, do 
nosso ponto de vista, foi muito precipitado, porque não preparou a Nação 
parí.l a construção das usinas utômicas. E cm ruzilo disto, muitos perigos u 
Nuçào inteira pode sofrer, se não houver realmente precuaçào à altura das 
nt'cessidudcs. O projeto que V, Ex• elaborou truz, no seu conteúdo, recomcn· 
dações feitas por autoridades cientificas, inclusive, do meu Estudo, c é: um 
projeto realmente à altura du contribuiçi\o que o Senado da República pode 
c deve dar neste ussunto ti'lo importante, tão fundamental nos dias de hoje. 

O SR. ITAMAR FRANCO (MDB- MG)- Muito obrigado, nobre 
St:nudor Orestes Quérciu. 

Tive u honra de: contar, neste projeto, com u assinatura de V, Ex• e do 
Senador Fmnco Montoro. 
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V. Ex• e cu tivemos cont:1tos com alguns sociólogos c ccologistus, inclu· 

~ivc, quando determinamos, no art. 411- c V. Ex• concordou prontamente 
~om isso- que: 

" ... us populações das áreas indicudus no art. IY, utruvés de 
um rt>ft>rt•ndum popular, obrigatório"- V. Ex•, inclusive, insistiu 
comigo que fosse obrigatório - "manifestarão suu concordância 
ou não com a construção de usinas que operem com reatar nu
clear." 

Est:1, Sr. Presidente, a contribuição que trazemos, que não é nossa, 
mas, como bem lembrou o nobre Senador Or'estes Quérciu, de alguns físicos 
brasilci ros, da comunidade cientifica brasileira, de ecologistas, nu tentativa 
de: que o Legislativo brasileiro já comece a dar um ordenamento à politica 
nuclear brasileira. 

Muito obrigado. (Muito bem! Palmas.) 

O SR. PRESIDENTE (Gabriel Hermes)- Concedo a palavra ao Se· 
nador Gastão MUller. 

O SR. GASTÀO MÜLLER (ARENA- MT. Pronuncia o seguinte 
discurso.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

O Correio Bra:illense de domingo, dia 20 de maio do corrente, traz na 
página 32 uma reportagem, salvo engano, para mim, totalmente errónea 
quanto ao Hospital do lP ASE desta Capital. 

O Sr. Repbrter confunde disciplina com ditadura. O Dr. Jos< de Riba· 
mar Pinto Cerrão, responsável pelo bom andamento dos serviços médicos e 
administrativos do "Hospital Presidente Médici", naturalmente houve por 
bc:m disciplinar o estacionamento dos carros, na área privativa do Hospitul, 
determinou, acho cu, ordens no sentido de controlar·se a entrada e saída de 
pessoas daquele Nosocômio, organizando as horas próprias de visitas, fazen· 
do respeitar a ordem de proibição de visitas ao paciente, enfim, disciplinan· 
do o andamento, repito, dos serviços médicos e administrativos do referido 
Hospital do lP ASE, como é mais conhecido. 

Duvido, Sr. Presidente, Srs. Senadores, que o Dr. José Ribamar Pinto 
Cerrào, teria dado ordens arbitrárias, pessoalmente ou através da Diretoria 
Administrativa, Fui paciente, faz poucos dias, Sr. Presidente, Srs. Senadores, 
do Hospital Presidente Médici, fui várias vezes visitado pelo Dirc:tor, Dr. Jo. 
si: Ribamar Pinto Cerrão e fui tratado muito bem por ele e pelos médicos que 
me: atenderam, pelas enfermeiras, enlim, nada tenho a reclamar contra o 
atendimento do Hospital do JPASE. 

A minha família, tambi:m, só faz referências elogiosas a atenção com 
que foi tratada pelos médicos e servidores do "Hospital Presidente Mi:dici". 

Acho que os outros Senadores que lú estiveram cm tratamento ou ati: 
dois que: lá infelizmente falecerem, tiveram até sair ou falecer, o melhor tra· 
tamento possível. 

Se há ou houve alguns casos de carúter policial, fora das dependências 
do Hospital, como revela o repórter, principalmente na questão de estado· 
numento de carros c da segurança do Nosocômio, isso não invalida a açào 
administrativa c competência dos médicos e do Sr. Diretor, Dr. José de Ri· 
bamar Pinto Cerrão. 

Num sctor em que s~ movimentam, diariamente, centenas c centenas de 
pessoas, é lógico, é natural, que de vez cm quando surjam problemas, geral· 
mente em função de interesses contrariados, mal-entendidos, etc. Atesto, 
pela minha experiência pessoal, que o "Hospital Presidente Médici'', do 
lP ASE, sob a liderança do Dr. José de Ribamar Pinto Cerrilo, estll classifica· 
do pcln comunidade brasiliense, como um dos melhores Hospitais de 
Brasil ia, se nüo o melhor, no momento, graças ao trabalho exaustivo c com· 
petentc da equipe médica, enfermeiras c enfermeiros c demais servidores. 

Prossiga, Sr. Dr. José de Ribamar Pinto Ccrrão, com o seu labor que te· 
rll, como tem tido, o apoio e o aplauso daqueles que já necessitaram de usar 
dos serviços médicos e administrativos do Hospital Presidente Médici. Prazu 
aos céus se todas as dituduras fossem como a do Dr. Josi: de Ribamur Pinto 
Cerrão, isto 1:, trouxessem tantos benencios h pessoa humana, minorando as 
dorc:s morais e materiais de centenas de pessoas, 

Era o que tinha a dizer. (Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Gabriel Hermes)- Concedo a palavra ao nobre 
Senudor Nelson Curnciro. 

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

Tenho, com perseverança, insistido sobre u necessidade de se corrigir e r· 
ros c injustiçus nu execução do Pluno de Rec\ussilicução do Funcionulismo 
Público e, de modo muito cspeciul, de se sunur u situuçi\o li e miséria u que: 
vêm sendo rc:dulidos os aposc:ntudos do Serviço Público e do INPS. 

Os aposentados c inativos se tornurnm, desde anos atrás, vitimas de in· 
constitucional e desumana discriminação, que vai rc:duzindo-os à condiçi1o 
de pâritl.\'. 

Como se nf1o bastassem esse erro e essa injustiça, mantidos uno~ a tio, 
incontllvcis situaçõc:s ocorrc:m para opressão do inutivo, conforme nos é c:x· 
posto c: comprovado através de cartas que se clevum a muitos milhares. 

A discrimim1çào de que se tornou alvo o i nativo ou uposc:ntado, tornou· 
se estímulo para que todas se lancem a pi.rar essa indefesa vitima, no afà de 
ser mais realista do que o rei ou pela força da emulação. E, assim, ocorrem 
fatos inimagináveis e que nos transformam numa terra surreulistu. 

Apenas para especificar, farei a leitura de uma das centenas de: cartas 
que recebi durante as férias parlamentares. Nenhum comentário furei, inclu· 
sive, por achar desnccessaf'io. 1:. o caso de um inativo capacitado a defender· 
se, que exerceu importante cargo público e dispõe de conhecimentos paru lu· 
tu r por seus direitos. ~. portanto, um privilegiado, se o compararmos com a 
legião de pobres vitimas do cx·DCT, da Rede Ferroviária Federal, c:tc. 

Passemos à leitura da carta, apenas observando que, fatalmente:, u todos 
virá a notória indagação: "Afinal, que País é este?. 

O meu missivista, após amfivcis palavras, me envia cópia de carta que 
remeteu ao Jornal do Brasil, que a publicou, cujos termos são os seguintes: 

"Sr. Redator: 

O fato que passo a expor serve para provar como certos cori· 
fcus, incrustados na alta administração e que se consideram primus 
inltr pare.r, requintam em desrespeitar direitos funcionais adquiri· 
dos, menosprezando decisões emanadas de dois dos mais altos Tri· 
bunais do País: o de Recursos e o Supremo Tribunal Federal. 

Vamos aos fatos. 
Aposentei· me cm 1952, com mais de 35 anos de serviço fazen· 

dário, no lim dn carreira, letra "C", n!vcll8, sem faltas, sem férias, 
nem lícenças, na classe única e especial como era considerado, por 
lei, o antigo Distrito Federal. 

Anos depois de aposentado, o então diretor do Serviço do Pcs· 
soai do Ministério da Fazenda, Sr. Hélio Cruz, por meio de simples 
portaria rebaixou-me da letra "C" para a letra "8", com graves 
prejuízos para os meus proventos mensais. 

Essa decisão foi injusta, sem sentido, desumana c arbitrária. 
Reagi imediatamente, impetrando na 2' Vara Judicial do Estado do 
Rio de Janeiro, um Mandado de Segurança que foi ganho unani· 
mamente no Tribunal de Recursos, conlirmado pelo Supremo Tri· 
bunaf, de vez que o caso passara cm julgado. 

A vista da sentença unânime, a dirctoria do Serviço do Pes· 
soai, reclassificou-me na letra "C", pagando·me os atrasados. 

Encaminhado o processo ao Tribunal de Contas du União 
para o competente registro, aquela Corte negou-se a registrar a 
concessão por considerú·la ilegal, esclarecendo que a segurança 
concedida não· poderia prevalecer perante aquele Tribunal, "por 
não ter sido chamado na ação". Pela segunda vez, seis anos após, o 
meu processo retornou à diretoria do Pessoal, já, agora, Delegacia 
do Ministério da Fazenda, para rcclussificar·me nu lctru "B". 

Novamente recorri ao Juiz Federal da 2• Vara da Sc:ção Judi· 
ciária, onde tem iniciou causa, reclamando da decisão do Tribunal 
de Contas. 

O íntegro magistrado, estudando o processo e nele verificando 
graves anomalias, determinou no Delegado do Ministério da Fa· 
zcnda, no Rio de Janeiro, a minha reclassilicaçi\o na letra "C", 
pelo oficio de número I. 1'74, de 27 de outubro prbximo findo. 

Nilo foi atendido. 
Pelo oficio número 1.267, de Jt de novembro último, o juiz 

deu-lhe o prazo de 72 horas pura o cumprimento da intimação. A 
resposta do Delegado foi surpreendente. Diz apenas isto: 

"Se cumprir a sentença será responsabilizado pelo Tribunal de 
Contas; se não cumprir serll responsabilizado pelo Juizo Federal'', 
e, quase de mão postas, ncresccnta à sua súplica: - "Rogo u 
V. Ex' se: digne autorizar que o cumprimento do julgado uguarde a 
orientuçUo solicitadu h Procuradoria du Fuzendu Nacional, que ve· 
nha conciliar as decisões antagónicas da Justiça Federal c do Tribu· 
nu! de Contus da União". · 

Como se vê, u situuçUo do Delegado do Ministério du Fazenda 
é de cuusur piedade. 

Colocudo entre os durdos umeaçudores do Tribunul de Contus 
c 11 espuda inclemente du Justiçu, porque com elu não se brincu, 



a.\~USt<JU·:-.c, hotou a hnca no mundo, pt:diu ~oçurro it Prm:ur;rdnria 
· !LLL'ot:Licúrdi:r <rn ~lt.:n:lí: •. ~imo que u rntimuu. 

"Af/lil;trn nun e~t dand;r afllk:ti(>," 
,'via:-. o que c.'it:urecc, dc~;mima c escapa i! minha inteira com· 

pn:en:-.:H'. C u dc::;rcspt:ito ir scntcn-;:1 unânime Uo Tnbunal de Rt> 
cur~··b, curdirrnad~ pdn Supremo Tribunal federal, considerada 
lctr:1 11\llrt<L por um p:Lrc.:cr ~unorfo da Corte de Conta~ da Uniilo. 

Es~c~ dois tribunni~ nJo valem mai~ nada.'! 
Enquunto es.~as coi.~as estr:rnhas acontecem, continuo ;~ ,\c: 

de:>rontado nos meu.'~ vencimentos. ultrapasso a barreira dos oitcn· 
ta e trê'l ;mns, idade do lazer c das recordações: ma~. lilmhém, do 
declfnio c das de.,e!!pcranças 

Pilra quem arc!ar? Só Dc:us o sahe." 

Sr Presidente, creio nad:r mai~ dever adu~ir, s~:niio l<.~~timc:r 
Ninguém, rc<.~lmcnte expressou desabafo tão contundente c n::al diant~.: 

do que hoje ocorre no Brnsil d(l que: o e.x·Prc~idente da ARENA, o atual Gn
•'t:rnador rwncellno Perclru, ao, incontida c: num impuho de revolta de c~· 
pantu, exclamar pura a imprensa: "Atina!, que pais C este~". 

Afina!, Sr. Presidente, que pais é este'! {Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (GastfiO MUller)- Concedo a palavra ao nobre 
Senador Franco MoJlloro. 

O SR. FRANCO MONTORO (MDD- SP. Pronuncia o scguint' di'· 
-:ur~o.) - Sr. Pn::~idcnte, Sr':>, Senadores. 

O Ministro Rodrigo Octãvio, ror !lUa atividade c por sua~ alitudc;, ó~: 

;;ncrência, de clarivid~ncia c de espírito público, tem marcado profundamen· 
1t: a vida brasi1L·ir;1 nos últimos anos. E por isso de rigorosaju~tip que o Se· 
n.tdo da República, cm homenagem ii vida, ~~ :ttividade e :1 obra do ilustre 
nomcm público registre nos Anais episbdios de sua :nuaçào firme, .~erena c 
natriÚttc<t. 

Ao recehcr o título de Cidadão Paulistano, cm 24 de novembro de !9n, 
na Cümara Mu:1icipal d~: São l•aulo, Rodrigo Oct~vio lembntv:l: 

"A rneclitaçào da f:~.sc politica por que pu!!Sí.l o Brasil, ~upera
dos u!l anwgonismos que se opuseram il nossa continuidade demo· 
crática cm !964- por força de uma infidelidade notória ao pacto 
social firmado, momn que uma novu c excepcional oportunidade 
histârica sc: abre ao País, exigindo de todos, J'lrincipalmente dos de
tentores do Poder, dcvaçiio e compreensão da grandeza d;1 missao 
que lhes e~tú rc!lervada. Nu verdade atingimos o nivc! dos meridia
nos da noss:t evolução, como disse o eminente homc:m público, e e 
mister que, u partir desse momento, a nossn caminhada, em busca 
do futuro M:: faça através de cntc:ndimc:nto c solidariedade fraterna, 
pura que todos os bons brasileiro!~ possilm purticirar du grande 
obra C•Hnum da reconstrução dn Pátria, sempre à sombra do regi· 
me: dc:mocr!1tico." 

l·h.Jje é o grande jornalista Carlos Chaga!) que, em artigo publicado na 
rmprcnsa diâriu do País, focaliza a atu:1r;iw do ilustre homem público, soh o 
titulo "Rodrigo s:1i cngr.1ndc:cido", que: vamos ler pura que: conste: dos Amlis 
do Senado: 

"'RODRIGO SAl ENGRANDECIDO 

O genernl Rodrigo Octávio Jordão Rumos c:~turú fazendo chc· 
gur ils miios do gc:tlerul Reynuldo Mello Almeida, amanhã, o seu pt'

dido de :tposcnl:.ldoria como Ministro do Superior Tribunal Mi li· 
ta r, antt.'Cipando de um ano c quase: dois meses sua pussagem pmu a 
reserva, que apc:nas se duria, pelos regul:mlc:ntos castrenses, em JU· 
lho de 1980, qu:tndo completarâ setentnunos de idade. Nu se>. tu· 
feira, também por meio de um nu:<iliur, encuminhurã ao prcsidc:ntc 
do STM uma cartn, pedindo que seja lida no plenário daquela cor· 
te, historiando os motivos de sua aposentadoria. 

Ainda que: nada quisesse adiantar sobre o documento, c 
[Ht:{'Writndo·SC inclusive pura 'o'ittjur rara Manuus, hoje, o generul 
Rodrigo Octltrio mostra-se disposto, u partir de seu desligamento 
do serviço ativo, a continuur 11 lulu pclu democratizuçlto c o :tper· 
fc:içoamento do regime, Aceitarú todos os convites que receber para 
pronunciar palestras c conferêncius, pelo puis inteiro, dr.:s~:nvolvcn· 
dn a prega~:·w ljUe inh:iou untes me!'lmo de ocupar uma ViL!:W de Mi· 
nistrL1 Ju Superior Trihunul Milit:tr, em outubro de 1973. Porqm 
quundtl wrnanduntc du Escolu Superior Je Gtlerra, cm IIJ7~. li1 
JHnnHJIICU um simpósio ~nbrc o terna, reunindo confcrend~t•L~ 
L'tlmu Alin111ar Baleeiro, Scahra hrgunJe~. Hnl't:rlo C.trllfltl~, Pc· 

trí1nio Portclla c D. A velar Hrandüo. Tcv~: de dcixur ;,u:r., fun~,:i11:.,, 

prc.,~ionadn pela re:1çào do.~ radicais que nito udmitium a JL-.cu~.,Zl!l 
do arcrfci.;oarnentn in11titucional. O ent~o chefe do btado·:V1ahlf 
das Forç:1s Armadi.l~ nüo concordou com a presença do cardeal r ri· 
mat. dn Brasil na bcola, ma~ ni'LO admitindo "dc~convidar" D. 
:\velar, que pronunciou sua pale.,tra, o gencrul Hodrigu Octúvitl 
foi tr:m.,fcrido para urna diretoria do Exército, ;,endo depoi~ nu· 
rnr.::1do rara a STM. Lú, iniciou desde logo uma sucessão de int~.:~· 
vcnçôe.~ crn prol do reencontro da Revolução com suas inspíraç;Je.~ 
dcrnocriJticao.,, urrovcitando não apenas votos ou intcrvençõc., no 
plcnúrio, m:ts solenidades e dat:Js festivas p<.~ra bater nu me~ma te· 
ela- de que a I!'(Cc:çiro c o arbítrio não j"loderiam continuar. Prc· 
gou, ~u~.:e.~sivarnentc, o deseng<.~jamcnto d:Js Forças Armudas do 
proccs~o político, ampla reforma nu Constituição c :J rcvog;1çào Jc 
tndo;, o;, instrumentos revolucionúrios, :1 começar pelo Al·5. Para· 
lcl:!lllcnte, como mugistrado, rautou sua atuuçào peiH clemi::n~.:ia 
diante dos réu.;, cm especial quando processado~ e condcn<.~dos pllr 
a tos praticadm em plena emoção da juventude. De 1973 até agur.:, 
t~:vt: 400 votos vencido!!, muitos dos quais o Supremo Tribunal Fc· 
dcral reformou depois, dando-lhe razão. Apresentou 33 pedido~ J~.: 
ilpuraç;1o de torturas praticadas contru réus, sc:ndo que nenhum Jc· 
lc~ .,cguiu o dc:stino natural da <.~pumçào, por decisão d:J maioria de 
.'.cus comranheiros. A partir do uno passado, após a aposentadori;t 
de outro ministro que também se batia pela democratização, o gt'· 
ncral Augu.~to Fragoso, pussou a sofrer ;1 incompreensão de mui· 
tm de seus colegas, situnção que culminou nn sua derrota pura rre· 
sidentc do STM. Segundo a praxe de muitos <.~nos, cuberia a ele. o 
gcnc:r:1l mais antigo, pelo sistemn de rodizio, ocupar il Presidência. 
no biénio 79/!lü, destin:Jda ao Exército. Não tinha dúvida!! de ~ua 
invr.:stidura, mu.., !'lurpreendcu-se quando, na sessão marc;~d:t par:t a 
vow.;iio, a 5 dt: março do corrente ano, viu eleito o generul Rcin:d 
do Mcllo Almeida. No dia imediato aprcsrntou pedido d~: liccnt;:!. 
rer.ovado até hoje, nito mais comparc:cendo ao plenúrio do tribu· 
nal, mas indo quase todos os dias ao sc:u guhincte. Desp;tchou to· 
do) os processos que ainda lhe cabiam c dedicou os últimos dia":~ 
rcd;tção de sua carta de despedid:J- ao que parece, um libelo con · 
tra as incompreensões que obstaram ilté hoje :J plena normal!z~tçào 
imtitucional. Também as ruzões de sua arosentadoria c:star!'LO 
:tpr~:scntada:., pois a pessoas de sua intimidildt: o gcner>rl Rodrie:u 
Octávio comenta julgar-se sr.:m condiçõc:s para permanecer nc 
STM. niio pela eleição do general Reynilldo em seu lugar, ma~ pd<~ 
forma como o problema foi conduzido, cm sigilo. 

De 64 para cá, poucos revolucionários terão tido o d~.:sa~

sombro e a cor:tgcm do ~eneral Rodrigo Octflvio, ao pregar a de· 
mocratizaçiio, ele que desde 192.2 se empenhou em todo~ o;, movi
mc:ntos n<.~cionais destinados ao aprimor:Jmt:nto do regime e o com· 
bate aos radicalismos. Sua folhu de serviços prelitudas j democr:1· 
cin pass:t pela Revolução de 30, que apoiou, pela intentonil comu
ni~tu de 35, que combateu, tanto quanto o golpe do Estado Nov•l, 
em 37. Foi perseguido, punido um sem nUmero de vezes, c a rede· 
mocrutizução de 45 o encontrou no Judo de Juarez Túvor:t, com 
quc:m, ulifls, uo lado de Ernc:sto Gc:isel e de Golbc:ry do Couto e Sil· 
va, utuou sds anos depois para traçur os pontos fundamentais 1H1 

doutrina de Seguranç:t Nacional, nu Escola Superior de Gucrr:1. 
Fez parte do G<.~binete Militur de Cufé: Filho, em 1954, mas o golpe 
do geneml Henrique Lott, a quem, inclusive, havia sido o portador 
do convitc para ocupar o Ministério da Guerra, lcvou·o puru :t 
frontcir:1. Engenhc:iro, foi prett:rido dezenas de vezes nu promoção 
de coronel a general, mas esteve nu primeira linhu dos aconteci· 
mt:ntos que precederam o movimento de 64. Comundunte Milit;lr 
da Amazônia e Chefe da Rcgiito Militar de Pernambuco, dcstacnu· 
!'le pelo diâlogo com os setores estuduntis e operlirios que: se imur· 
gium contra a Revolução, c ut~ mantc:vc: destacado papel nos acon· 
tecimcntos de 69, quundo depois de vltrias horns de convcrs;1, con· 
venceu o generul Garrustazu Médici n aceitar suu cundidaturu ú 
Presidência du Repúblicu. Começurum ui suus divergências Cllm 
parte do chamudo Sistcmu, pois niio udmitiu que. depois de dehcla· 
da a suhvcrsào e contido o terrorismo, continuassem us mc~nws 
pri1ticus de prepoti:nciu, nrbltrio e c:(ceçilo. 

Nimtendo torn:u.lo p:trte nas e.~c:tramuç:ts que marc:tram rnrli· 
tarmcnte a su~.:e~si'LO do genenrl Gei!lc! p:tru o gcncrul Fi~ueircdt'. 
w•tcnttJU a irnpurtúncia Je as iJêia~ procedcre!1l o" hnmcn.,, e put 
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isso niio upoiou nem o atuul presidente, nem seu grande amigo, o 
general Euler Bentes Monteiro. Continuou se pronunciando peJa 
nc.:ccssidade de ampla reforma institucional, dcstinudu u compatibi· 
lizar o Estado com ;c nação, c hoje reconhece os esforços delienvol· 
vidas pelo governo. 

Carlos Ch;cgus," 

Poucos brasileiros merecem como Rodrigo Octávio a homenagem c o 
rc~pcito de toda nação. 

E o Senado i: o lugar adequado pura tornar público o reconhecimento 
do Pais à obra e ao exemplo do cidadão, do militar c do juiz Rodrigo Octá~ 
via. 

Era o que tinhuu dizer (Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Gastão MUller)- Não há muis owdores inseri~ 
tus. 

Nada m:Jis h:Jvcndo que tratar, vou encerrar a presente seso;ão, dcsig~ 
nando para a extraordinária a rcalizaNe hoje, às 18 horas e 30 minutos, a se· 
guintc 

ORDEM DO DIA 
-I-

Discussão, cm turno único, do Projeto de Decreto Legislativo n~' 25, de 
197M (n~' \38j78, na Câmara dos Deputados), que aprova o texto do Acordo 
B-ásico de Cooperação Técnica e Científica entre o Governo da República 

Fedcmtivu do Bmsil c o Governo da Guiné· Bissau, celebrado cm Brasília u 
I H de mui o de 197H, tendo 

PARECERES FA VORAVEIS, sob n'< 164 c 165, de 1979, dus Com is· 
sõcs: 

-de Relatões Extcriore!; e 
- de Educaçio e Cultura. 

-2-

Discussllo, cm turno único, do Projeto de Rcsoluçüo n9 23, de 1979 (u· 
prcsc.:ntado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Pureccr 
n" \6\, de 1979), que nutoriw a Prefeitura Municipul de Juboticabal (SP) a 
clc.:v.!T cm Cr$ 13.021.272,67 (treze milhões, vinte c um mil, dulcntos c ~eten
ta e dois cruleiros c sessenta e sete centavos) o montante de sua dívidu com.o
lidadu, tendo 

PARECER, soh n' 162, de 1979, du Comissoo: 
-de Constitultào e Justiça, pela constitucionalidade c juridicidadc. 

-3-

Discussiio, em turno único, do Projeto de Resolução nY 24, de 1979 (a· 
rrcscnt:Jdo pela Comissão de Constituição c Justiça como conclusão de seu 
Pureccr n"~l63, de 1979), que suspendeu execução da Lci nY 5.482, de 20 de 
j;.mciro de 1%7, Tabela "A", do E~tado do Parunú. 

O SR. PRESIDENTE (Gastão MUilc:r) - Está cnccrruda u sessão. 

( Le1•anta·.H' a .w!.uiio iJs 18 horas r 2R mit~Uio.1·. 1 

ATA DA 75!! SESSÃO, EM 23 DE MAIO DE 1979 

}\! Sessão Legislativa Ordinária, da 92 Legislatura 

- EXTRAORDINÁRIA -
PRESIDÊNCIA DOS SRS. GABRIEL HERMES E GASTÀO MDLLER 

ÀS 18 li ORAS E 30 MINUTOS, ACHAM-SE PRESENTES OS SRS. 
SENADORES: 

Adalberlo Sena- Jost Guiomard - Evandro Carreira- Raimundo 
Parente- Aloysio Chaves- Gabriel Hermes- Jarbas Passarinho- Ale· 
\:.tndre Costa - Henrique de La Rocqur:- José Sarncy - Alberto Silva
Bernardino Viana- Helvídio Nunes- Almir Pinto- José Uns- Mauro 
Bcnevides- Agenor Maria- Dinartc Mariz- Jessé Freire:- Cunha Lima 
-Humberto Lucena- Milton Cabral- Adcrbal Jurem a- Marcos Freire 
-Nilo Coelho- Arnon de Mcllo- Lui>Cavulcantc-Teotônio Vilela-
Lourival Baptista- Passos Põrto- Jutahy Magalhães- Lomanto Júnior 
- Luiz Viana - Dirceu Cardoso - João Calmon - Moacyr Dalla -
Amaral Peixoto- Hugo Ramos- Nelson Carneiro- Roberto Saturnino 
-Itamar Fr•nco- Murilo Badaró- Tancrcdo Neves- Amaro! Furlan
Fr:mco Montara- Orestes Quércia- BenedihJ Ferreira - Henrique San· 
tillo- Lázaro Barboza- Benedito Canelas- Gastão MUller- Vicente 
Vuolo- Mendes Canule- Pedro Pedrossian- Saldanha Dcrzi- Affonso 
C amargo- José Richa- Leite Chaves- Evclásio Vieira- Jaison Barreto 
- Lenoir Vargas - Paulo Brossurd Pedro Simon. 

O SR. PRESIDENTE (Gastão MUller) - A lista de prcscnçu acusa o 
comparecimento de 63 Srs. Senadores. Havendo número regimental, declaro 
uberta a sessão. 

O Sr. J9-Secretúrio vai proceder à leitura do Expediente. 

t lido o seguinte 
EXPEDIENTE 

PARECER 
PARECER N' 209, DE 1979 

Da Comlssiio de Consdtuitilo e Justlç1, sobre o Projclo de Lei 
du Cúmaro n• 19, de 1979 (Projelo de Lo! n' 24-0, do 1979, na C usa 
de oriJ:em}, que "tran!lrorma 11 Fcderaçii.o dlls EM:olas Fedcrnls lsolu
dus do Estudo do Rio do Janeiro- FEFIERJ, cm Unlmsldadc do 
Rio de Junclro - UNI RIO". 

Relutnr: Scnudor llehidlc, Nunes 
Oritdnúrio da Ci1muru dos Deputados, o projc:to sob exume vem u est11 

Cornisslto, na forma rcgimcntul, por ter recebido a Emcndu de Plenário nv I, 
de uutori11 do eminente Senador Roberto Suturnino. 

Na Cas:.1 de origt::m logrou aprovuçt1o cm todas us Comissões para as 
quais foi distribuído, cumprindo salientar a adoção de substitutivo acolhido 
pela ilustrada Comissão de Educação c Cultural, aprovado cm Plenúrio, em 
cujos termos foi remetido ao Senado Federal. 

Versa o projeto sobre a transformação das Escolas Federais Isoladas do 
Rio de.: Janeiro em Universidade do Rio de Janeiro- UNIR lO, com fulcro 
nu Lei nv 5.540, de 1968, ao prever cm seu art. 8' que os estabelc:cimc:ntos iso· 
lados de ensino supc:rior deverão, ::,cmprc que possível, corporificar-se cm 
universidade. 

As ra;,:õcs que levaram o Poder Executivo à consecução do projeto estão 
suficicntcmcntc: esclarecidas na Exposição de Motivos do Ministro da Edu· 
cação c Cultura. 

Posto que a proposição jú foi devidamente examinada c aprovada pela 
douta Comissão de Constituição c Justiça da Câmara dos Deputados, cabe· 
nos examinar a emenda oferecida em Plen6.rio destn Casa, emitindo parecer 
sobre ;c sua constitucionalidade c juridicidadc, antes do encaminhamento ~s 
Comissões que lhe devem apreciar o mérito. 

Assim, verificamos, preliminarmente, que u emenda é anti·rcgimental, 
- uo dizer respeito a mais de um dispositivo, sem modificações correlatas 
(Regimento Interno do Senado, art. 253, c), 

Contudo, examinando·a, constatamos que ela pretende dar, nu primeiru 
parte, nova redução ao inciso IV, do art. 5', incluindo u c~prcssào " ... vcdu· 
do !1 Universidade exigir pagamento pelo ensino prestado aos alunos", 

Na segunda parte, procura dar nova redução ao parágrafo único do urt. 
9Y, determinando que o Reitor da UNI RIO encaminharll ao Ministro da 
Educuçào c Cultura o EstatulO e o Regimento Geral da Universidade, ao con· 
trá rio do projeto que estubclc:ce o encaminhamento dos ameprojetos do Esta· 
tuto c do Regimento, 

Nu terceira parte, a emendu mundu incluir, onde couber, dispositivo 
mantendo todos os cursos utualmentc existentes, que dcvcrüo ser organiza· 
dos com vistas à suu regulumcntuçiio c registro no Ministério da Educação c 
Cultura, de modo que assegura uos estudantes us habilitações prolissionuis 
previstas com u suu criuçiio. 

A ccm:ndu, cm seus trê:s segmentos, dispõe sobre estruturu, utribuiçào c 
funcionamc.:nto de órgilo duudministrucão federal, invadindo u competência 
constitucionul conferida privutivamentc uo Presidente du Repúblicu (nrt. MI, 
V). 



:\lu lo dl' JIJ71J DI;\ RIO DO CONGRESSO f'iACIO!'IAL!St·çiwiiJ Qulnh&·reirn lo& 211.&1 

Pelo exposto, anti·rcgimcntal c inconstitucionul, opinamos pclu rcj~:içüo 
da ~mcnda nY I, de Plenário, c pela constitucionlllidudc c jurididdudc do 
Projeto. 

Sala das Combsõcs, 23 de maio de 1979. -Henrique de Lu RoCIJUC, 
Presidente- Hcl~ídlo Nunes, Relator- Adcrbal Juremu- Almlr Pinto
Tuncrcdo Neves- Murllo Buda ró - Moacyr Dali li - Raimundo Parente
Aloyslo Cha\'cs. 

O SR. PRESIDENTE (Gabriel Hermes) - O Expediente lido vai à 
publicuçõo. 

Sobre 11 mcsu, projeto de lei que vai ser lido pelo Sr. )v.sccretúrio. 

E lido o seguinze 

PROJETO DE LEI DO SENADO N' 145, DE 1979 

Dispõe sobre 1 locallzaçio, no território naclonll, de U!lna que 
opere com reato r nuclear, e dá outras providências. 

O Congresso Nacional decreta: 

Art. 19 A localização, no território nacional, de usina que opere com 
reatar nuclear, serú determinada com a observüncia das seguintes margens 
de cautelas c segurança: 

I - fixação de Área de Exclusão- assim considerada a que circunscre
va o reator nuclear, com raios de, no mínimo, 500 (quinhentos) metros c re
!oot:rvada iJ permanência de pessoas envolvidas com a sua operação; 

II- rlemarcuçào de Área de Baixa População- considerada como tal 
a que circunscreva a Usina Nuclear, com raio de 40 (quarenta) quilómetros, 
onde a população total não seja superior a 25.000 (vinte e cinco mil) habit:tn
tes; 

III- estabelecimento de Área de Afastamento de Centros Populacio· 
nai.~ - assim considerada a que circunscreva a Área de Baixa População, 
como prolongamento de sc:u raio, e que mantenha o reatar nuclear afastado, 
pelo menos, 50 (cinqUenta) quilómetros de qualquer centro populacional de 
nwis de 25.000 (vinte e cinco mil) habitantes, 

Art. 2~" A Área de Baixa População deverá ser considerada Área de Se
gurança, com poderes legais c administrativos para impedir a expansão po· 
pulacional c económica em seu espaço geográfico. 

Art. JP O Poder Executivo, na regulamentação desta lei, c tendo cm 
vista a concessão de alvará de localização, prescreverá audiência ao Instituto 
Brasileiro de Geografia c Estatística- IBGE, c à Prcsidéncia da República, 
rc:lativamentc às especificações c aos procedimentos que, em cada hipótese, 
sejam necessários ao cumprimento do disposto nos arts. I~" e 29, 

Art, 49 As populações, das úreas indicadas no art. 19, atruv~s de um re
ji!rendum popular, obrigatório, manifestarão sua concordância ou não com a 
construção de usmas que opcrc:m com reatar nuclear. 

§ Jv Terão direito a votar na consulta os eleitores inscritos na Justiça 
Eleitor:1l na época do referendum, aplicando-se à sua apuração e à procla
muçào do resultado a lei eleitoral vigente. 

Art. 59 Estu Lei entra cm vigor na data de sua publicação. 
Art. 61' Revogam-se as disposições em contrArio. 

Justificação 

Com o presente projeto, estamos atendendo aos reclamos de todos os 
brasileiros que, no momento, se acham justamente preocupados com a poli· 
tica nuclear que se vem adotando cm todo o mundo e que, infelizmente, já 
atinge o nosso Pais. De fato, os recentes acontecimentos que amcuçurnm cer
tas comunidades norte-americanas, com os ucidentcs de Threc MiJe lsland, 
serviram de alerta às autoridades responsáveis pelos estudos de localização 
du~ Usinas Nucleares, fazendo com que usisscm com mais cautela nessas 

1cessões, segundo critérios sempre voltados para os fundamentos técnico
~ 11trficos do problema. 

Assim entendendo, solicitamos no Dr. José Goldcnberg, competente 
físico brasileiro, e Presidente da Sociedade Brasileira de Física, que nos for
Mcessc um estudo cientifico sobre a matéria. Após consultar outros eminen
tes especialistas da úrea nuclear, o Dr. Goldcnberg ofercccu·nos o seguinte 
estudo: 

I - lntroduçõo 
Umu das principais vuntagens do uso de reatares nucleares é Ll de que 

podem ser colocüdos perto dos centros consumidores, dispensando, portün· 
to, a construçilo de longus linhas de trunsmissi'i.o pura o transporte de eletrici
dnde, como é o cnso, freqUentemente, como centrnis hidrelétricns. 

Esta vantugem, entretanto, tem que ser compnrudu com os riscos ndicio
nuis nos seres humunos, lts propriedades c llO meio umbicntc cm geral, intro
dulidos pelos rcnton:s nucleares nus regiões cm que sào colocados. 

Apús o recente acidente ocorrido com o reatar Three Mile lsland na 
Pcnnsylvunnia nenhuma comunidade verá com bons olhos a localiluçào de 
re:ttores nucle:trcs nas suas vizinhanças. O mito da segurança absoluta dos 
re:ttorcs nucleares foi seriamente afetada pelo acidente e daqui por diante a~ 
normas de segurança relativas a eles sedio certamente tornadas mais rigoro
!ooas. 

Estando no início da implantüçào do seu Progruma Nuclear, o Bra~il 
pode ainda fazer certas cscolhüs que já são irrcversfvcis em países mais 
avançado~; disrondo ainda de uma enorme extensão territorial e vazios po
pulacionnls consideráveis, é descabido submeter u riscos desnecessários po
pulações intcíras com a localização de reatares nucleares em áreas de alta 
densidade populacional. Isto pode ser inevitável em pafscs com densidade 
populacional elevada como a Alemanha e a costa leste dos Estados Unidos, 
mas não é certamente o caso do Brasil. 

11 - Critérios de Localização de Rearores Nucleares 

As normas de segurança que determinam os critérios de localização de 
reatares são baseados na hipótese de que venha a ocorrer um acidente nu
cleür do tipo mais sério possfvcl, isto é, a fusão do "coração" do reatar e a li
bertação subseqUente na atmosfera de quantidades apreciáveis de produtos 
de lissão radioativos (principalmente os gases nobres, xcnónio c criptónio c 
iodo radioativos). 

Ocorrendo um acidente destes (o que cfetivamente foi o caso de Three 
Mile lsland, felizmente contido a tempo), define-se três áreas: 

A- Ãrea de Excluüo- que é: a área cercada dentro da qual o 
reatar nuclear sob controle total dos responsáveis pelo reator c 
onde só permanecem as pessoas envolvidas com sua operação. O 
raio de exclusão é: da ordem de 500 metros. Todos estes operadores 
poderão ser retirados da área cm duas horas cm caso de acidentes. 

B -Zona de Baixa População- é a área situada cm torno do 
reatar cm que um individuo localizado nela não receberá uma dose 
de radioatividadc maior do que 25 rem no corpo inteiro devido llOS 

produtos radiou ti vos libertados no acidente (ou 300 rem de iôdo ra
dioativo na tiróide). Estas doses são definidas como as doses que 
uma pessoa pode receber uma ve: na vida sem que decorram conse
qUências sérias para sua saúde; elas são usualmente conside:-adas a 
um limite superior. A zona de baixa população deve permitir umu 
evacuuçào rápida da população, se necessário. 

C- Distância aos Centros Populacionais- é a distância míni
ma a cidades de mais de 25.000 habitantes. Ela é: tomada como 30% 
maior do que o raio da zona de baixa população. 

E claro que a base destas definições é a de estabelecer limites de segu
rança â populução total que possa vir a ser afetada (do ponto de vista 
co) num possível acidente nuclear. · 

/11- A Situação em Ouuos PaíSes 

A Tabela I dá as caracteristicas de 25 reatares nucleares americanos. 
Como se pode ver nesta tabela a distância média a centros populacio-

nais é de 13,4 milhas (24,5 km), apesar da müioria dos reatares estarem colo· 
cados a distâncias bem maiores e apenas seis deles (Limerick, Ncw-bold ls
land, Zion, Bcuvcr Vullcy, lndian Point-2 c MiUstonc Point) estarem a me
nos de cinco milhas. Excluindo estes, a distãncia média a centros populacio
nais aumenta para 16,7 milhas, ou seja, a 30 km. 

Esta situação nào é confortável nos Estados Unidos porque qualquer 
ncidentc exigirá a evacuuçi'i.o de centenas de milhares de habitantes (devido J 
alta densidade existente na região da costa Atlünticu dUquclc pais). Num raio 
de 16,7 milhas em torno dos principais reatares listados nu Tabela 1 vivem 
cerca de 25 a 100 mil pessoas. 

IV- A Slluaçdo na Brasil 

Considerando que ainda é possível escolher no Brasil regiões de baixa 
populuçi'i.o para 11 localiznçno de reatares nucleares, parece razoúvcl aplicar 
uma margem de segurança adicional aos critérios utilizados nos Estados 
Unidos c dobrar Ll distância mfnimu a centros populacionais (além de exigir 
que a rcgii'i.o seja de baixa dcnsidüde). 

Esta a justificativu püru u propostü de estabelecer cm lei que nenhum 
reutor nuclear será siluado a menos de 50 km de centros populücionais 
ncimu de 25.000 habitantes c cm úreus em que a populüçào totul dentro de 
um ruio de 40 km (raio da b.rcu de buixu população) seja superior Ll 25.000 
habitantes, 

I • 
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O JBGE (Instituto Brasileiro de Geografiu e Estat[stica) sc:rú obrigato· 
riamentc: consultado nos termos da lc:i sobre o cumprimento destas espccifi· 
c:1çõe.~. 
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Assim, à vista dos aspectos técnicos c cientificas que inrormam a ques· 
tl\o da localização dos reatares nucleares no território nacional, sugerimos a 
adoçào do presente projeto, como uma colaboraçilo do Legislativo associada 
à opiniUo de renomados especialistas na mutériu, 

Saiu dus Sessões, 23 de maio de 1979.- Itamar Franco- Franco Mon· 
toro - Orestes Qu~rcla. 

( À.r Com/mies de Constituirão e Jus tira e de Minas e Ent'rg/a.) 

O SR. PRESIDENTE (Gabriel Hermes)- O projeto lido vai à publi
cuçiio, 

Sobre :1 mesa, requerimento que vai ser lido pelo Sr. JY.Secrc:túrio. 

E lido o uguinte 

REQUERIMENTO N• 161, DE 1979 

Nos termos do disposto no urt. 367 do Regimento Interno, requeiro o 
dcsarquivamento do Projeto de Lei do Senado n9 190, de 1977, feita a rc· 
constituição do processo, se necessària. 

Sala das Sessões, 23 de maio de 1979, - Dirceu Cardoso, 

·O SR; PRESIDENTE (Gabriel Hermes)- O requerimento lido será 
publicado c inclu[do cm Ordem do Diu. 

Sobre a mesa, comunicação que vai ser lida pelo Sr. I'·Secretúrio. 

E lida a seguinle 

Bras!lia, 23 de maio de 1979 
Senhor Presidente, 

Nos termos do§ I~' do art. 10 do Regimento Comum, tenho a honra de 
comunicar a V. Ex•, para os devidos fins, que esta Liderança deliberou pro· 
por a substituição do nobre Sr. Senador Adcrbal Jurema, pelo nobre Sr. Se· 
nadar Affonso Camargo, na Comissão Mista do Congresso Nacional que 
dará parecer sobre as Propostas de Emenda à Constituição n•s O 1,11 c 16 de 
1979 (CN), que "restabelece a eleição direta para Prefeito e Vicc-Prefcito das 
Capitais dos Estados". 

Aproveito a oportunidade para renovar os protestos da mais alta estima 
e distinta consideração.- Sald1nha Derzl, Vicc-l..fdcr da Maioria, no exerd· 
cio da Liderança. 

O SR. PRESIDENTE (Gabriel Hermes)- Serll feita a substituição so· 
licitada. 

O SR. PRESIDENTE (Gabriel Hermes)- Passa-se à 

Item 1: 

ORDEM DO DIA 

Discussão, em turno (mico, do Projeto de Decreto Legislativo 
n• 25, de 1978 (n• 138/78, na Câmara dos Deputados), que aprova 
o texto do Acordo Bãsico de Cooperação Técnica c Cientifica entre 
o Governo da República Federativa do Brasil c o Governo da 
Guiné-Bissau, celebrado em Brasllia a 18 de maio de 1978, tendo 

PARECERES FAVORÁVEIS, sob n•s 164 e 165, de 1979, das 
Comissões: 

- de Relaçijes Exteriores; e 
- de Eduaçio e Cultura. 

Em discussão o projeto. (Pausa.) 
Não havendo quem queira discuti-lo, declaro-a encerrada. 
Em votação. 
Os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam sentados. (Pausa.) 
Aprovado. A mat~riu vai à Comissão de Redação. 

O SR. PRESIDENTE (Gabriel Hermes) - Item l: 

Discussão, cm turno único, do Projeto de Resolução n9 23, de 
1979 (apresentado pela Comissão de Economia como conclusão de 
seu Parecer n• 161, de 1979), que autoriza a Prefeitura Municipal de 
Jaboticabal (SP) a elevar em CrS 13.021.272,67 (treze milhões, vin· 
te c um mil, duzentos e setenta c dois cruzeiros c sessenta c sete cen~ 
tuvos) o montante de sua divida consolidada, tendo 

PARECER, sob n• 162, de 1979, da Comissão: 
-de Conslltu1çio e Justiça, pela constitucionalidade e juridi· 

cidade, 

Em discussão o projeto. (Pausa.) 
Não havendo quem queira discuti-lo, decluro·a encerrada. 
Em votuçilo. 
Os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam sentados. 
Aprovado. O projeto vai à Comissão de Rcdação. 

O SR. PRESIDENTE (Gabriel Hermes) - Item 3: 

Discussão, cm turno único, do Projeto de Resoluçi\o n11 24, de 
1979 (apresentado pela Comissão de Constituição e Justiço como 
conclusão de seu Parecer n~' 163, de 1979), que suspende 11 Cllccuçi\o 
dn Lei nY 5.4H2, de 20 dejunciro de 1967, tnbelu "A'\ do Estudo do 
Purunft 
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Em di!l~o:ussão o projeto. (P,JUsu.) 
Nf1o h:1vendo quem queira dbcuti-lo, declaro-a encerrada. 
Em votação. 
Os Srs. Scn<tdore!-1 que o uprov.:,tm permaneçam scntudos. 
Aprovado. A matéria vai à Comissão de Redução. 

O SR. PRFSIDENTE (Gabriel Hermes) - Esgotada a matéria cons· 
Wntc du Ordem do Dia. 

Sobre a mesa, reduções finais do Projeto de Decreto Legislativo n~' 25, 
de 1978, e dos Projetas de Resolução n9s 23 c 24, de 1979, uprovudos nu Or
dem do Dia d<& presente sc.~sào c que, nos termos do purágrafo único do arti· 
go 355 do Regimento Interno, se não houver objcçào do Plenário, serão lidas 
pt:lo Sr. lY-Secrctário. (Pausa.) 

São lidas a.1· seguintes 

I'ARECER No 210, DE 1979 
Da Comissão de Redacão 

Redaçào final do Projeto de Decreto Legislativo nY 25, de 1978 
(n° 138/78, na Câm~;ra do!i Deputados). 

Relator: Senudor Suldanha Derzl 
A Comissão apn:senta a rcdaçào finul do Projeto de Decreto Legislativo 

no 25, de 1978 (no 1 J8j78, na Cúmara dos Deputados), que aprova o texto 
do Acordo Básico de Cooperação Técnica e Cientifica entre o Governo da 
República Fedemtiva do Brasil c o Governo da República da Guiné-Bissau, 
celebrado c::m Brasilht a 18 de maio de 1978. 

Sala das Comissões, 23 de maio de 1979, - Dirceu Cardoso, Presidente: 
- Saldanha Derzi, Relator - Adalberto Sena. 

ANEXO AO PARECER No 210, DE 1979 
Redatão final do Projeto de Decreto Legislativo n9 25, de 197k 

(nY 138/78, na Câmara dos Deputados). 
F:tço sl.l~er que o Congresso Nacionul aprovou, nos termos do art. 44, 

inci.~o I da Constituição, c cu, , Presidente do Senudo Fc::dcral, 
promulgo o seguinte 

DECRETO LEGISLATIVO No , DE 1979 
Aprova o texto do Acordo Básico de Cooperatiio Técnica e 

Científica entre o Governo da República Federalin do Brasil e o Go
verno da República da Guiné-Bissau, celebrado em Brasflla a 18 de 
maio de 1978. 

O Congresso Nacionul decreta: 
Art. JY t aprovado o texto do Acordo Básico de Cooperação Técnica 

c Cic::ntilica entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo 
d:J República da Guiné-Bissau, celebrado cm Brasília a 18 de maio dc:: 1978. 

Art. 29 Este:: Dc::crcto Legislativo entra em vigor na data de ~ua publi
cação. 

PARECER No 211, DE 1979 
Do Comlsdo de Redoçio 

Redaçào final do Projeto de Resolução no 23, de 1979 

Relator: Senador Dirceu Cardoso 

A Comissão apresenta n redução final do Projeto de Re!tolucão n9 23, 
de:: 1979, que:: autoriza a Prefeitura Municirml de Jaboticabal (SP) a elevar em 
CrS 13.021.272,67 (treze milhl>t:s, vinte c um mil, duzentos c:: setenta c dois 
cruLeiros c sessenta c sete centuvos) o montante de sua dividi! consolidada. 

Sul:1 das Comissões, 23 de maio de JQ79.- Adalberto Sena, Presidente 
- Dirceu Cardoso, Rcbtor - Saldanha Derzl. 

ANEXO AO PARECER N• li I, DE 1979 

Redoçilo final do Projeto de Rcsoluçilo n• 23, de 1979, 

Faço ~abcr que o Senado Federal aprovou, nos termos do itrt. 42, inciso 
VI, d:t Constituiçlto, c eu, , Presidente, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO No , DE 1979 

Autorlzu u Prefeitura Municipal de Jabuticabul, Estudo dl• Silo 
Paulo, a elev11r em CrS 13.02J.27l,67) treze milhões, ~lntc c um mil, 
dulenlo!l e !rti!SSCnla e dois cruzeiros e ~sst·ntll e sete centavos) o mon
Uanfc dl• sua dívida consolidada. 

O Senado Fedem! resolve:: 

Art. l~ 1..: a Prefeitura Municipul deJuhoticabul, Esl:ldo de Sf~o Paulu, 
1Hl~ lermo~ dn nrt. ~~·da Re~nlw.·;'lll nY 9J, lh: 11 de outubro de i976, Ju Se· 

IJ.H..lo h:Jcral. autori1.adu a elcvur cm CrS 13.021.272,67 (tre/.~ milhões, vtn
t~.: c um mil, duzentos c setcnta c dois cruteiros c scssc::nta c .\ete centavo!'!) o 
monlante de sua divid<t consoiidJdu, a fim de que possJ contratar um em
rrl:~tirno de igu<il valor, junto à Cai:-::a Económica do Estado de São Paulo 
S.A., c~ta na qualidade de <tgcntc financeiro do Banco Nacional da Habi
tação (BNI-I), destinado ao financiumento dos serviços de: implantação dt 
rede de c~goto s:mit!trio, galerias de: flguas pluviais, guias, sarjetas e pavimen
wçào no Conjunto Habitacionai"Hugo Lucorte Vitalli" naquele Município, 
obedecidas as condições admitidas pelo Banco Central do Brasil no rcspc:cti
vn procc!'!So. 

Art. 2'~ Esta Resolução cntru cm vigor na data de sua publicJção. 

PARECER No 212, DE 1979 
Da Comissão de Redatào 

Redoçio final do Projeto de Resolução n° 24, de 1979. 

Relator: Senador Dirceu Cardoso 

A Comissão apresenta a rcdacào final do Projeto de Resolução no 24, de 
1979, que suspende a execução da Lc::i no 5.482, de 20 de janeiro de 1967, Ta
bela "A", do Estado do Paraná. 

Sala das Comissões, 23 de maio de 1979. -Adalberto Sena, Presidente 
- Dirceu Cardo!IO, Relator - Saldanha Derzl. 

ANEXO AO PARECER No 212, DE 1979 

Redoçio final do Projeto de Resoluçõo no 24, de 1979. 

Faço sabc::r quc o Senado Federal <~provou, nos termos do art. 42, inciso 
Vil, da Constituição, c eu, ,Presidente:, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO No , DE 1979 

Suspende a execução da Lei no 5.482, de 20 de janeiro de 1967, 
Tabela 10A", do Estado do Paranã. 

O Senado Federal resolve: 
Artigo único, É suspensa, por inconstitucionalidade, nos termos da 

decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal, proferida em 16 de março 
de 1978, nos autos do Recurso Extraordinário nq 77.111-5, do Estado do Pa
raná, it execução da Lc::i no 5.482, de 20 de: janeiro de 1967, Tabela"/ ... ", da· 
quele Estado. 

O SR. PRFSIDENTE (Gabriel Hermes)- As redaçõcs finais lidas vão 
à publicação. 

Sobre a mesa, requerimentos que serão lidos pelo Sr. JY-Sccretário. 
REQUERIMENTO No 163, DE 1979 

Nos termos do art. 356 do Regimento Interno. requeiro dispcnsi.t de 
publicação, para imedí:tUl discussão e votução, da redução final do Projeto 
de Decreto Legislativo nY 25, de 1978. 

Sala das Sessões, 23 de maio de 1979. - Moacyr Dalla. 

REQUERIMENTO No 164, DE 1979 

Nos termos do art. 356 do Regimento Interno, requeiro dispensa de 
publicação, para imediata discussão c votação, du redução linnl do Projeto 
de Resolução nY 23, de 1979, 

Sala das Sessões, 23 de maio de 1979. - Moacyrr Dalla. 

REQUERIMENTO No 165, DE 1979 

Nos termos do art. 356 do Regimento Interno, requeiro dispensu de 
publicação, para imediata dbcussào c votuçào da red~çào final do Proje10 de 
Resolução n'~ .:!4, dc 1979. 

Sala das Sessões, 23 de:: maio de 1979. - Mo11cyr Dalla. 

O SR. PRESIDENTE (Gabriel Hermes)- Aprovados os rcquenmen· 
tos, pussa-se i1 imediata apreciação das reduções finnis antcriormc::ntc lidas. 

Em discussão a rc:daçào final do Projeto de Decreto Legislativo nY ~5. de 
t<J7S. (Pausa.) 

Não havendo quem queira discuti-lu, declaro-u encerrada. 
Em votação. 
Os Srs. Sc::nadores que: u ilprovum pcrml.lncçam ~entados, (p<.IUMI.) 
Aprov:tda. 
A matêrh~ vui á promulgucào. 

O SR. PRESIDENTE (Gubricl Hermes)- Vai-se pussur, agora, à uprc
ciaçfto da rcduçi\o finul do Projeto de Rcsoluçlto n'~ 23, de 1979. 

Em dbclts:;ào :~ redução 1inul untcriormente lidu. (P:HJ~I\.) 

Nllll havcnJo quc::m queim discuti-lu, declaro-a encerruJa. 



Em votaçi'w. 
Os Srs. Senadores que a :1provam pcrmaneçum ~cntados. tPausa.) 
Aprov;ldu. 
A matéria v;li ü promulg:1çào. 

O SR. PRESIDENTE (Gabriel Hermes}- Passa-seU aprc~iaç:w d:1 rc-
d;lçÜo final do Projeto de Resoluçilo nY 24, de 1979. 

Em dbcussào a redução lin;d, (Pausa,) 
Nào havendo quem queira discuti-la, decluro-a encerrada. 
Em votaçi"Hl. 
Os Srs. Senadores que a aprovam queiram permanecer scnt:tdns. (Pau

sa.) Aprovuda. 
A matéria vai ü promulguçào. 

O SR. !'RESIDENTE (Gabriel Hermes)- Concedo a palavra ao no h" 
Senador Dir..:eu Cardoso. 

O SR. DIRCEU CARDOSO (MDB- ES. Pum uma breve comuni· 
c:Jçào, Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores; 

Tinha que ser numa sessão especial, pelo personagem envolvido naco
municação que eu tenho o prazer c a honra de fuzer uo Senudo, pe\u catt:go
rin de que ele faz parte na Casa, pela expressão da homenagem que,utrav~s 
da minha palavra, o Senado quer lhe prestar. Tinha que ser, portanto, numa 
sessão especial. 

Sr. Presidente, tomou posse, no dia 28 de abril, na Academia Brasilit:nse 
de letras, o escritor Alan Viggiano, que ocupou a Cadeira nq 4, que tem 
como patrono Eduardo Prado e foi ocupada, at~ recentemente, pelo ilustre 
escritor Cândido Mota filho. 

Alan Viggiano, Sr, Presidente e Srs. Senadores, ~ um dos taquígrafos 
desta Casa; é: um dos membros dessa categoria de funcionários que traba
lham da manhã à noite, extenuados às vezes, sem horário ati: para as re
fc:ições, com o funcionamento de quinze Comissões Permanentes da C usa, de 
duas Comissõc:s Parlamentares de Inquérito, Comissões Mistas aos montes: 
c esta Taquigrafia ainda tem tempo para fazer incursões na área da Literatu
ra. 

Há tempos, prestei homenagem a Alan Viggiano, quando ele publicou o 
seu livro Amanhecer, Li trechos de seu trabalho literário. Hoje, senta-se ele 
numa das poltronas da Academia Brasiliense de letras, ao ludo de membros 

.. il_~stres desta Casa, que são seus colegas; que também, pelos méritos inteh:c
tuais, foram agraciados com uma cadeira naquela Academia. Estes acadêmi· 
cos são Aderbal Jurema: o ex-Senador Hamilton Nogueira: o ex-Senador 
Rui Santos; o atual Senador Jarbas Passarinho; o atual Senador José: Sarney 
c o atual Senador c Presidente desta Casa, luiz Viana Filho. 

Hoje, Sr. Presidente, este jovem be!ctrista que se senta anonimamente, 
ai na bancada da Taquigrana, humildcmenie, que anota os nossos discursos, 
que: sai, também, como entrou, anonimamente, este moço teve méritos para 
ser escolhido um dos membros da Academia Brasiliense de Letrus. 

O Sr. Almlr Pinto (ARENA - CE)- V, Ex• me permite um aparte'! 

O SR. DIRCEU CARDOSO (~1DB- ES)- Teve méntos para poder 
se sentar ao lado de cabeças pensuna:..; dc~tc Plcnório, que ~ilo esses ilustre~ 
Senadores que acabo de mencionar. 

Tem V. Ex• o aparte. 

O Sr. Almlr Pinto (ARENA -~ (L)- Nobre: Senador, na •,:;rdadc cu 
uinda não conhcçu; posso conhc~.:ê-lil .J:: vi.~ ta. mas a c.:J.: niic fui ilpr~.;~cnt;,u.lo: 
ni'10 posso identifica-lo. Mas V. E~· •.1 ..:nnhc.;~.: c. justamcr.t:, .raça o perlil d~:: 
uma lisura que reprcsc:nta, digarno!l, o runcion:llismo anônimo do Senado. 
Nada mais justo que uma scssüo e,,rcciJ!, ~;:.:.mo V. Ex• teve: a id~ia, porque se 
nós temos Senadores e ex·Sc:nadorcs na Academia Brasilic:nsc de letras, 
quantu honra pura o Senudo cm ter um sew funcionário, um seu tuquígrufo, 
que chegou u galgar tão importuntc cátedra num sodulfcio como a Academia 
Brasiliense de lt:tra~. Por conseguinte, cu, pessoalmente, ~tau solit.H1ric com 
o pensamento de V. Ex• E V. Ex.•. conhecendo bem o Regimcnto, poderia rc
LIUerer, ou seja, fazer um rc:qucrimento, solicitando uma ~c:ssão cspeciul puru 
homenugcar este funcionário do nosso Senudo. 

O SR. DIRCEU CARDOSO (MDB- ES)- Agrt~dcço o llpt~rtc do 
nobre Senador Almir Pinto. E deixo de: utcnder à rc:comenduçl10 de S. Ex•. 
porque desde ontem estou inscrito paru fulcr este registro c as exigéncia~ da 
Lidt:runçu e dos trubulhos du Casu niio me pcrmitirum fa1.~~Jo. Mus, tcn:mm 
a OfHJrtunidadc de: prestar homenugcrn u esse: ilustre moço. 

O Sr. r\lmlr Pinto (ARENA- CE)- Muito obrigado. 

-·-·-------- -----------
O SR. JJIRCEt.: CARDOSO (M DB- ES)- Mas quero diw ai'. Ex• 

que nll.<t pre~is;1mos saber que uli, na b:mcada da Tai.juigralia, scnlam·'C p.<ti· 
.:Ulogns, professores do ensino ~upcrior, sociólogos, advogados c membros 
ilu~tre~ d;1 vida intelectual de Brasili:1, que, ;monimamcntc, registram o~ nos
sn~ trabalhos c saem do plenário: mas, litc:rariumentc, ou em quulqucr outro 
pl:~no intclcctu;d, discutem cono~co, potência pura potência. 

O Sr. Almlr Pinto (ARENA- CE)- V. Ex• me permite um :1partc'.' 

O SR. DIRCEU CARDOSO (M DB - ES) - Pots ni1o. 

O Sr. Almlr Pinto (ARENA- CE)- Se: nr1o constituir qualquer cons
trangimento para V. Ex•, permita que um suplente de um Senador indireto 
m.~ine esse requerimento, c cu terei o maior pmlcr cm falé-lo. 

O SR. DIRCEU CARDOSO (M DB- ES)- Desculpe, cu me nego a 
istn. Primeiro, porque V. Ex• está mencionando uma .~ua qualilicaçlto com u 
qual niw estou de acordo, pois V. Ex• ~um membro da Cusa, tem honrado 
este Plenário c de maneira nenhuma eu posso estur de acordo com essa quali
ticaçlio. 

O Sr. Almlr Pinto (ARENA- CE)- V. Ex• rcugc dessa manciru. mas 
infcli1.mcnte nem todos ... 

OSR. DIRCEU CARDOSO (MDB- ES)-Ah! Masou penso assim. 

O Sr. Almlr Pinto (AReNA- CE)- Agradeço a V, Ex• 

O SR. DIRCEU CARDOSO (M DB- ES)- Eu sou o quceu penso c 
o que eu sinto. 

O Sr. Jarbas Passorlnho (ARENA- PA)- Permite-me V. Ex• um 
aparte? 

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

O Sr. Jurbas Pass•rlnho (ARENA- PA)- Chegava cu ao plenário no 
momc:n-to em que V, Ex• iniciava o seu discurso, por todos os títulos justo, e 
queria apenas lhe dizer da alegria com que eu, membro da Academia Brasi· 
liensc de letras, votei em Alan Viggiano para aquele cenúculo. E votei pelos 
méritos que ele tem, pelos livros que ele me levou, com essa humildade a que: 
V. Ex• se referiu c posso dizer, pelo menos no que tange a mim, com maior 
soma de méritos literários do que aqueles que c:u pude apresentar quando 
convidada para a Academia. De modo que o elogio que V, Ex• faz, na pessoa 
de A!an Viggiano, c endereçado a todos os nossos companheiros desta Casa 
que se encarregam da Taquigrafia, é inteiramente merecido. No dia em que 
registrei, aqui, o Dia do Taquígrafo, tive a oportunidade de, cm breves pala
vras, também, salientar a presença de um membro da Academia Brasiliense 
de Letras ao nosso lado, lá, e aqui, junto n nbs, neste plenário. 

O SR. DIRCEU CARDOSO (MDB- ES)- Agradeço o aparte do 
ilustre imortal que registra a imortalidade de um seu companheiro, membro 
da Taquigrafia da Cusa. 

Devo dizer, a homenagem que estou prestando não é só a eh:. Atrav~s 
dele, estou prestando a toda Taquigrafia do Senado Federal, onde distingui
mm, Sr. Presidente, expressões magníficas do pcnsumc:nto, da prolissüo libe
r<ll, d:1 Psicologia, da Sociologia, da Parapsicologia, da Advocacia, de tod;1s 
as dasses liberais, o que demonstra, portanto, u categori;l desses funcio
núrius que :~qui, no mesmo nível do Plenário, registram as scnsaçõcs de toda 
hor;1, registram as nossas emoções, as nossas palavras e os nossos pensamen· 
tos. 

Sr. Presidente, Alan Viggiano foi nutor de "Amunhccer", esse livro 
magn(fico de que li vúrios trechos uqui, nu ocu~iào cm que eh: veio i1 lut.; de 
"Itinerário de Riobuldo Tataranu", ensaio, editado em 1977, pela Editam 
Cornunicaçào: "O Exilado", c.:ontos, pela Camunicuçào, em 1976. Esse livro 
recebeu, cm 1973, o Prémio Afonso Arinos, da Academia Brasileira de Le
tras; "Manual do lobo", humorismo, editado pr:lu ComunicilçtiO cm 1976; c 
"Estudos de Comunic:1çào Modc:rna", ellitudo em 1977, pelo Comitê de 1m· 
prensa do Scnado, 

Sr. Presidente, suas obras nUa fomm editudus pela Grúficu do Senado, 
foram editadas lá fora, o que põe em relevo, mais ainda, 11 significação t.lcs~c 
moço ilustre, que honra u Taquigrafia du Cusu, . 

A Academia Brasiliense de letrus tem como seus membros eminente~ 
c~.<t:ls Jigurm, siio 40 cadeirus a suu composiçi\o, De tr~s em trCs, anualmente, 
cl:~ vem preenchendo as vugas dos respeclivos putronos. São estes os imortais 
thl Academia Brmilicnsc de Letrus ;w lado Uos quais Alan Viggiano, com o 
IHI~~o mais profundo dt:sejo c mais rrofundll ulegriu, vem scntnr: Dinuh Sil· 
vcira de Qucirol, Presidente: Almeidu Fischer, Silvio Eliu, Nehon Omcgna, 
Do111ingos Carvalho da Silva, AUcrbal Jurem a. Ernuni Sutyro. Perciru Uru. 



'l:11u r!t !'1'7" 

~;Otl/,1 .'\~111. 1\;:n,dtnnl..;rl~IIL'il,;, !:·J,l:.l'i'i !'i!ll~ntr:J.I ui/ fl1•lt~i'ltl, Hu·.- .\:!,•· 

\,h l)in;Jh Sil\t'Jr;! rk r)ucir1l/, l·:uh•:n~ Hn··h.~ tk Mrlrav:, J:trh:1·, Jl !!,:.:1r1• 

11hn, .. \ngar kcno~1t!l, \\';ddcm:~r Lor::~. MtlJ.art Vitnr Ru~'>illll:tn•l, J,;·,~· S.1:·· 
/ll:'., I ir~ulmo l.cittl, tk1 nardo l:ll.\ C~ lP dth 1\njo.'l, Jm1: \.l,'amhr:rt•l. ,1 .• ~·: 

\U}'ll'•ln tjunr.l, Yol.1nda JonJ~o. Luiz Vi:trlil h lho c llindcnblli)~•· Duhal, 
r: n·cc111cn11.:ntc, n11 dia 211 de ;1hril, t\!an Vi~gian•l 

Sr. Ptc~idcnle, 'c cu não requcrc:.~c rlenu:b, pcdina, ao tr:m:;r;~·.·n:r , , 
di-,t·ur~o que Alan Viggiant) prnfcriun;l Ao::adcmia Bnt~ilicn~e de I. L'lra~. que 
nú:. tivcrno~ o pr:w:r de ouvir, Sr. Pr·;~idcnte, que o Senatlo, r111nW hrJiliCOd· 

~-cm ii de, etl1ta~::cm uma p!aqu;,:te c .... :;c di~cur~o. entregue a de par;1 di~tri
huiçiln, :tm Senadore~. figura'> de !.L:a amitadc, b a<.:<~dt:mi;J'i c~.t.1Juai~ c i1 
:\~:;adcmia Br::sill·ira de Letra~. 

Sr. Presidente, i: uma homcn:1gcm que o Senado prc~ta a c'!" 'iofrida. 
penada, T:Lquigrali;J, que desde as pnmc:ira~. horas ati: à., Ílltlm;t:. d.t nmtc, a:. 
vetes sem lanche, sem refeição, o;cm dcscan'>o, huscando nos atender. Sr. l'rc
sidcnte, o que cu conheço de 1:1qufgrafm doentes, que n1io podem ohcdt:ccr 
•to '>CU rcgimc rni:dico r: nem ao seu regime alimentar, para cumprir o scu de
ver par:t com o Senado da Rcpúhlica. 

Port:mto, Sr. Presidente, eu gnswriu que a Mesa do Senado edita~sc •:sse 
discur~o magnifico de Alan Viggiano, como uma homcnugem :1 ele, que 11iio 
se serviu da Gráficu do Senado, onde ;Jiguns Senadores, Sr. Presidente, jú 
tem mais obrus editada.~ do que membros da Ac<idt:mhl Br<~sileira de Lctro.1s. 
Têm Senadores, aqui, que já estão na oitava edição. (Risos.) 

Sr. Presidente, scria urna homenagem qut: o Senado du República pn:s
taria a Alan Viggiano, esse imortal que a Academia Brasiliense de Letras re
ccbeu e que recebemos no amplcxo espiritual, simbólico, que nós lhe damos 
pela conquista da lâurca acadêmica que invejamos, porque a conquistou pe
los seus méritos, pelas suas qualificações, sem dever a Cés<~r a mínima parce
la. 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muitu bem!) 

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O SR. DIRCEL' CAR· 
DOSO EM SEU DISCURSO: 

DIRCURSO DO ACADtMICO ALAN VIGGIANO 

Corriam os idos de março de mil novecentos e quarenta c cinco. Um 
menino, que ainda não completar:~ treze anos, tomava uma j:~rdincir:~ cm su~ 
cidade n:~tal- pouco m:~is de unlll vila, cochílantc :10 sol de pó.H·crào- c 
pnrtia cm busca da cidade maior. Como bagagem, levav:~ sonho~; c alma la
vuda c pura; c um livrinho de poe·ma~ de dezesseis páginas, que ele: mesmo 
imprimira na tipografia onde tivera seu primeiro emprego. 

Esse menino, em cuja alma a pluina do tempo não formou raizes, i: este 
menino que, com humilde alegria, pede licença para sentar-se em mdo a vós, 
senhores acadêmicos da Academia Brasiliense de Letras. 

Senhora Presidente, 
Senhores Acadêmicos, 

Minhas Senhoras, meus Senhores: 

Meu discurso de posse deve ser dual. Preciso, pelas leis do protocolo, rc· 
viver Eduardo Prado, o patrono; c tenho, por uma obrigação mais próxim11, e 
que fala mais de perto ao coração, de relembrar aquele que ocupou, até pou
co tempo atrás, a cadeira de número quatro da Academiu Brasiliense de Lc
trus: Cândido Moua Filho. 

l! impressionante como a Naçào ignora os seus intelectuais. Quem ouve 
fular, hoje cm diu, de Cândido Motta Filho? Vcr,do a sua figura dcbuxada 
cm bico-de-pena por Luis Jardim pan1 a edição de José Olympio, de seu livro 
"A Vida de Eduurdo Prndo", onde o artistu o apanhou em uma de suas po
ses c:1ractcrlsticas, num tom de quem medita, a mão no rosto, o fura-bolos 
pressionando ligeiramente o sigoma esquerdo, c o maior-de-todos amparan· 
do o queixo, evoco a sua figura austera, o intelectual sóbrio, o jornalista, o 
politico, o escritor, o jurista, o mugistrudo, uquelc que chegou às mais altas 
~o r te~ do Purs: ü Acudemia Brasileiro de Letras, uo Supremo Tribunal Fede
rui, ao Ministério da Educuçào c Cultura. 

A Nuçiio devia ter 11lilis amor nos seus pró-homens. Ainda não cessa. 
rum, para nós, os ecos dus vozes de Cândido Mottu Filho. No entanto, a me· 
móriu nacional jáquuse o upugou nos pélugos do esquecimento. A Nuçito 
dcviu ter muis gratidiltl pura com seus cidad!tns eminentes. 

Niio ê minha intcnçUo, porque não teria sentido, traçar uma biogrulia 
dc Cúndido Motta Filho. Tal coisa é enc,)ntradiça em 4Uilkjucr CLlmpCndiu 
litcrúrin. Pretcnt.lu, t~to sim, destacur a suu atuuçilll na vida intelectual do 
l'a1~. ~itu;1ndu ~ua re ... ~na perante O'i arontecimentm, 

QtiCil! rui, pni\, ()intelectual ('únJuln Mntta hlhll'.' 

(,JU,!ti\11• r ,·J,h!i..: .\ÍII','IJ:IC/It•l .'.jl)def!:\~[;; de ]'J~:. v;•:J ,., ~~·~,11,:; i,' 

( :11:di'!'' .\l:.tt.: J :IJJ,, r,t·::.: •1\:.:rl.~t• L!ilCII~~~~ncr.tc. ~.u:;;t. 0.:'1'.:·'' :::cr,-,J., 
''"•'/" /',m:'t•.J,;•t, l :• ,~·.:.ouiJ,, Jiri:."JU, <.:tllil IJU!r.l'> ..:r.;~lf' :~r.•.d••· .. ., I C" 

t,l, f.'f,n,•li' /'u."/1!,·,. !•J:iil'o ., r.l'd<ij'I,J(J<IJ::·. !\,; J:t~·r;_:t,.r.o i,,.t'oiJ~·.r;: ::!L'' 

1r:1m ,, pr·:,!:r,,_,, tJ.· ( ;11Lr!JI:n .\1otli: hlhn r::1 1·an~·11ard;1 dn ;q()l'lno:·l.tto \I•· 
ucrnJ:,:a 

Atr:Jidn pt:L: rlllí:i.:a ~~ p:!ltl jMji<lll,rTiil, .i.trr.ai~ t!~ljliCC<;tl "!ltr:r:til!l".l ! 
~Uit \jl~t:t rtht,ll' \t;',li.!lllilllh.l do flCrtllan::tl!t: intere~~C, nàn :qwn,t'> pcl;~ Jt:cr.L· 
!ur:1 em ~i. c•tmtt t:onhé111 relt' Dirl'lh•, :tr~a cm que "'e ~11hdividllt '>LI:t 
tl~lílt.;;lo t' ~\1:1 a!t'n•;;w cnn-,t,mtc~. 

( ·:,ndiJn ~lutt<J hlhtt !Ciiii)U p;1rte n:t Rcvolu~Úrl Cur.~tttucwnah:.t:.:. 

pantcip.tndu. <.:tllll C.t .~tan,, Jü.:.ad~1 c .\1cnoltl Dd Ptt:tlltJ, dn }!.Jbinctt: .J,, 
g.ncrn;1dur Líd1u tk Toledo_,.\ p<trtir de cnt:to, foi ocupa11d0 -,ucc ... ~ivn:, rm· 
tn.\ na pnlítk;L, .:hcgandi} a .\tini·Mo da Educação. 

Conlll advn~•,aJ,J, comc;uu no.~ lugarc.~ mai~ penoso~. t' foi ati: n alto. :1 
,\lini~iru du Suprcmu Trihun;t! Federal, tlo 4ual foi Vic.:-Pr~:-.itl::ntc, r; c.'l\cr· 
ccu interinamente a Pre~idi;ncia. 

Corno c~..:ritor, tlc.~tacamu'> :.~pcné.IS algumas de sua:. n!JrJ:. ma1~ icnpttl· 
tantc~: "I ntroduçào ao EstuJo do Pcnsumcnto ~acional", "Alberto Torre:. c 
o tema da nos~a geraçi'Jo", "lntrndur;rw au e~tudo da Politic:J Moderna", 
"Rui Barbosa, e~se dc~conhccido", "O caminho dus três agonia-," c "!\nt:1~ 
tl:: um con~tante leitor". E, no C.1rnpo do Direito, ~cus tr·Jbalho~ hunrarium 
(1ual4uer do~ nossos gr:Lndesjurist:~s: "A funçiio de punir", "A dcfc~:J da in
fáncin contra o crime", "Da prcmedit:.~ção", "Do e>;tado tle ncccssiJ:.~dt:", 
·•o poder executivo e ;Is tliwdur:l~ constitucionais" e "O Conteúdo político 
das constituições". 

Ma~ a ~ua ohr:1 m{Jxima, a4ue!a cm que e:~e;erce, com tnd<.~ a propriedade, 
su;L vncação para :1 hiografia psicológica, foi "A vid:.~ de EdU<Jrdo Prado". 
cdit;tda pda José Olympio. Uma vida que o deve ter fascinudo c que, nju 
posso dizer ~c pur coincidência, é a do p~trono d<! nmsa- minha c dele
cadeira nUmero 4 da Academia Hrasilicnse de Letras. 

E esse monumento ao espírito de pes4ui~a que é o seu trabalho intitula
do "O c;Lminho das três agonias"? Nesse ensa!o, Cândido ~1otta Filhu tr:H.,'il 
paralelos envolvendo o padre António Feijó, Ãlvares de A7cvedo e Macha· 
do de ;\ssis. E nos mostra que a sua preocupação !iterá ri:.~ transcendia do li
helulismo, para transformar-se no diuturno hatciar da gangu impura, c ali 
cncontmr gemas preciosas. 

Nas suas "Mt:ditações sobrt: Muchado de Assis", cncontr:1mos: "O 
espírito só é vcrduddramcnte livre: no momento em que se suhordina a si 
mesmo. Quando o intelt:ctual dá expressão e forma a seu pensamento, ~eja 
ele qual for, desde qut: desprendido das contingéncius, •tfirma sua liberd;tdc. 
l):: outra formu, não. Quando, em 1919, Romain Rolland escreveu a dccla
ruçào da independência do espírito, não realizava nem para si, nem par:.~ os 
outros, essa liberdade. Ao defender a verdade livre e sem fronteiras, defendia 
um critério politico, subordinava-se portanto a um ponto de vista c a um 
certo interesse". 

"Não é assim o Romain Rolland, biógrafo de M iltucl Angelo, de 
Beethoven c criador de Jé:an Christophe. Nestes livros u universalidade ga
nhu terreno e o e~pírito humano, dentro das coisas visíveis e invisíveis, abre 
caminho. Spionosu, que foi um dos espíritos mais livres que teve u humani
dade, assinalava, harmonizando os desentendimentos humanos:- "non ri
dere, non lugere, nequc destcstari, sed intdligcre". 

A vida de Eduurdo Prado deixou de ter mistérios, depois que C:tndido 
Mottu filho se debruçou sobre alfarrábios, consultou pessoas c obras, viajou 
léguas e Jêguas para escrcvcr a sua biografia. A únic•!· a complct;J, ;1 que esta
vu falwndo n:t hibliogmfia brasileim, para que o Puis conhecesse a mais fa!!· 
cinantc persnnulidadc de sua liter01tura. Rar:1mcnte se vê t:studo tão bem cui· 
Judo c tiJO minucioso. "A vidu de Eduardo Prado", puhlicado pela Editora 
José Olympio na suu colcçào "Documentos Brusilciros", dirigida por Afon· 
so Arinos de Mcllo Franco, s01!U a lume em 1967, quando Cflndido Mott:.1 Fi
lho :1indu convivia conosco, Ministro do Supremo Trihunul Federal c: Presi
dente da Associuçào N <~cional de Escritores. 

Es~e livro tem, entre outros méritos, o de desfazer equívoCl1S sobre o es
critor puulista. Entre esses equivocas, aquele, arraigado até mesmo no pcn· 
samento da intelcctuulidadc brasileiru, de que Eduurdo Prudo foi "um sibu· 
rita bem uhustecido de saúde e de dinheiro". Cftndido Motta Filho repõe u 
verduJe cm seu lugur, descobrindo par;~ <Is lctrns hrasileiru~ "um escritor de 
pcn~amcnto dc:linidü c coerente, com uma de~temidu e fecundO! tomudu Je 
pUSIÇilO", 

De fatn, quarH.In é que um sibaritu escreveria um livro pan11ctiu i o- "A 
illt~úo ;um·ricana"- arrccndiJa a su<~ edi~·:1o uma lwra Jcpoi~ tlc dll'!Wr iL~ 

Ji\·rarlél'>- "Oh, tcmptlf:L! Oh, nuHc .. ~" - Quandn é qUL' 11111 ~ibi1nta \l'flil 



umeaçadn de prisúo ror desejar o melhor ram suu pútria, tluando i: que teria 
de fu~ir para ;t l:urora. depois de, disfun;ado de matuto, empreender uma 
vi;n!l'JJ\ por terra, ;t c;tv;tln, de S;io Paulo ii Bahia, pelo int~:rinr hravill dn 
Hr:1~il de IH96'! 

0.\al:t tudu~ tl\ sibarit:ts lÍ<!!'>le pab tivcs~cm ii vida fcLum!:.J 1.h: b..Ju.trdt' 
:•r.:Jn. O seu pc..:adtl fnt ser, Cl.lllHl Joaquim ~ilbu~o. ci~.:t' c twbrc. r>.l:t.~. 

,;unw ~ahucn, preocupado ~nrn as minorias sofredora~. Aho!i~.:iuni!'ltil~ ;ull· 
ht'·~. c Jcdsivo~. pois, ~t:ndo oriundos de uma aristocracia c:.~.:ra"wa~t~I<L tt· 
rlll.tm muito a perder, :tparcntc:rnentc:, ~.:om a :~boliçào. r\parentcmtcntl.', ~c
~:mdtl n pcns:m1cntn d;t í:poca, pots nt:m mesmo Jo ponto de vtst;t c .. -undmi
..:tJ, a cscr;tvit.JÜLl é vantajosa: o homem livre produ7. mats e melhor. 

De EJuart.lt> !'r;~Jo, q u~: dil de inteligente sobre aqudc que foi t.:h:tm<tdo 
de "diletantt: d;t inteligência"? Eduardo Prado foi grande demais para o seu 
u.:rnpo. A vida estrt:ita e mesquinha, de entüo c de agora, que c::stranguluva t: 
estr:~ngula us aspirações políticas mais fecundas, transformando-as em mer;•, 
pnlitic<llhu, não suportava a sua dimensão. Como nüo suportam antes o ta
mJnho dt: Josi: Bonifácio, como não suportaria depois a estatura de Epit[tcio 
P~ssoa. 

O emperramento econômico c poHtico em que se encontra o Brasil des
de ll lmp~rio, não~ n:sultunte da falta de advertência partida de homens ilus
tres, homens de idéias, estadistas, desprezados cm seu tempo por aqueles que 
st:guravam as rédeas do poder, desprezados exatamente por serem homens 
de J"lt:nsamento. 

E todos, todos eles, advertiram a Nação do que poderia acontecer e aca
bou acontecendo: o atrelamc:nto do Brasil a uma concepção de vida inteira
m~:nte alheia aos seus costumes, à lingua, à religião e ao sistema filosófico de 
vida de seu povo. 

E até mesmo Eça de Queiroz, que conhecia muito bem o Brasil, advertia 
a Eduardo Prado e aos brasileiros, através da "Correspondê:ncia de Frudique 
Mendes", dos rumos que o nosso Pais estava tomando. 

Dizia Fradique Mendes a Eduardo Prado: "Nos começos do século, hú 
uns 55 anos, os brasileiros, livres dos seus dois males de mocidade, o ouro c o 
regime colonial, tivc:r:~m um momento único, c de mamvilhosa promessa. 
Povo curado, livre, forte, de novo em pleno viço, com tudo para criar no seu 
solo exf'llêndido, os brasileiros podiam, nesse dia radiante, fundar a civili
I.:Jção especial que lhes apetecesse, com o pleno desafogo com que um artista 
pude moldar o burro inerte que tem sobre a tripc:ça de trabalho, e fazc:r dele:, 
ü vontade:, uma vasilha ou um deus, Não desejo ser desrespeitoso, caro Prado, 
mas tenho a impressão que o Brasil se decidiu pela vasilha", 

E foi provavelmente o próprio Eça de Queiroz quem inspirou Eduardo 
Prado a compor seus famosos c turbulentos artigo~ anti-americanistas, que 
iriam desembocar no seu polémico livro "A ilusão americana". 

"Não exijo para o Brasil- dizia Eça através de Frudique Mendes -us 
virtudes áureas e clássicas da Idade de Saturno, Só queria que c:Je vivesse 
uma vida simples, forte, original, como viveu a outra metade da América, a 
América do Norte, antes do industrialismo, do mercantilismo, do capitalis
mo, do doi:Jrismo, c todos esses "is mos" sociais que hoje a minam e tornam 
tno tumultuosa c rude- quando os colonos eram puritanos e graves; quan
dc a charrua enobreciu; quando a instrução e a educação residiam entre os 
homens da lavoura; quando poetas c moralistas habitavam casas de madeira 
que as suas müos construíram; quando grandes médicos percorriam a cavalo 
as terras, levando familiarmente a farmácia nus bolsas largas das selus; quan
do governadores e presidentes da República saíam dus humildes granjas: 
quundo as mulheres teciam os linhos de seus braguis c os tapetes dus suus vi
vendus; quando a singeleza das maneiras vinha du candidc:l dos coruc;õcs; 
quando os lavradores formavam uma classe que, pela virtude do subcr, pela 
inteligi:nciu, podia ocupur nobremente todos os cargos do Estudo; c quando 
u r1ova Américu espuntavu o mundo pela sua originalidc forte e fecunda." 

Não estarei a dizer meras frases de retórica, ao afirmar que "A ilusão 
umcricana", o punnct{trio livro de Eduardo Prudo, que custou a ele t: b sua 
f:Jmilia :mos de perseguições, truta de questões :1indu hoje utualíssimas, 
como a da cobiça intcrnucional em torno da Amuzôniu, Eduardo Prudo foi 
um dos primeiros :1 denunciar a ambição nortc-umcric:mu de dominar aquc
l;t:'ircu, :1 fim de gurantir para os Esllldos Unidos um dos três únicos produ
tos que ;1quelc país ni'lo tinha cm seu território: a borruchu. Denunciu Prado 
4t1e chegou-se mesmo u organizar umn expedição paru ocupar u Am<~Jônia, 
expcdiçito pluncjuda por um tul de Muury, oliciul du Murinha umericanu c 
funcionúrio público. Só à Ultima hora foi detidu cm SunJy Hook, ü ~aldu do 
porto de Novu lorqut:. 

,\luindt• l'J7'1 

Embor:t corn certa in~cnuidaJe, propria do1s condiçõe!l de informa~Jo 
t:.\i~tcntc~ "" i:po~a. Eduomlo Pr.tdo tornot-sc profét1t.:,J. FLli dcs~c~ honoen~ 
que a opiniito ufici•tl e pL1hlic.t 1gnnmm I! a . ., \•c:.cs ati:, id;.:ularit;un. l:: ~uc 
de' c:mcrg;un onde ou Iro~ llati<:t vi:cm. E ~;omcntc ~h.:u!o~. depoi'> 2 qw· .'.1: 
.:i1Ct!,.J ,, ctJmlalar 11 ljllilllln r'tJ;:tm profêtJCO.\, Cumu ,\1hllhlt:. c Darwlrt. 

Vt•iarn ~.c <,o t)U ~c n:u1 ~i1n (ireJnontturia~ as pa;a\Til~ que !.c ~.t:j.'(U\:111: 

".·\ccttando, JhH' c.\cmrdtl, .t l..ürt~lttuH;iíu Amatc.m:t. ~ual"luer p,,,,, 
ibcrtl•amcri~.:anu .tc.,haria ·,t·rH.lo lh:mocrata-lthcr;d. D~.:~·r•~l<tr a li\'rt: ~.:or,~.:tlr· 

rl:nt.:ia. o livre ç,'unbi~~. a liberdade Je ctlmácio, que h;l~·i;.,m !l.'itu a gmndl.';;, 
C~llllÓI!lica JLh tJ•'Vlb IHtJJcrnn~. ha~taria ta:nhi;m ;,;,r;, l)~ puvo~ íhl·~u

:tmericano!'l'! N11 t:nt:mtn, a reahLladc e hcm outra. O aprn\tlt:lmt:nto dc~~a 
Cnnstituiçito, nm povos íhero-amcricano~, nàu deu, ~orno ;r.~ultado, dcmu· 
enteias, nem o livre dtmbio fl'l a grandcla econúmic;~ do!: me!imos. Da dc
nwcracia vicr'-lm as t.:hammius dnadurus democráticas c o livre câmbio deu, 
t.:llmo resultado, a subonlinaçiio dc:sscs povos à economia dos povos fortl!s. ·· 

Como se v~. dois temas bc:m atuais; internucionalilac;ito da Amalônia c 
dcsestatizaçào da economia. 

Um dos assuntos que muis t~m fascinaJo os pesquisadores literários ê 11 

suposição, st:gundo u qual Eduardo Prado teriu servido de modelo p:1ra que 
Eç:~ de Queirol compusesse a figura de Jacinto de Tormes, o "dandy'' de'' A 
cidade e as sc:rrus". Nenhuma palavra escrita, nenhum documento, nenhum 
dt:poimento pessoal da época existe provando categoricamente essa litaçào 
entre a personagem e o modelo. Meru suposição. Sabe-se que Eça de Queirol 
era um admirador de Eduardo Pmdo c até foram umigos em Paris. Na suu 
"Correspondência de Fradiquc: Mendes", Eça destina uma de suas cartas 
mais interessantes - a última do livro - a Eduardo Prado. 

Jacinto de Tormes é, st:gundo C:indido Motta Filho, o próprio Ec;u de 
Qucirol. Como Fradique Mendes~ Eça. Ou melhor, Jacinto é o que ê: uma 
person:1gc:m suida da imaginação do escritor. Eça de Queiroz, como costu
mam fazer os grandes criadores, moldou a personalidade de Jacinto a pHrtir 
de seu Intimo c atê de suas frustrações. Pode ser que o apartamento da rua 
Rivoli, onde morou Prado em Paris, tenha servido de ponto de partida para 
:t concepção de morudia inventada para Jacinto. Mas dar imaginar-se que a 
pcrsonalidude desse se aproxime da de Eduardo Prado, é fazer concessões à 
imaginação. E o mérito maior da obra de Cãndido Motta Filho foi afastar 
esse p:Jralelo, tão uo gosto de outros escritores brasileiros, entre os quais 
Luil Viana Filho, Carolina Nabuco e J. de Mello Jorge. 

Por um br~:ve momento, Deus esqueceu de: ser brasih:iro, Eduardo Pra
do morreu aos quarenta c dois anos de idade, em plena maturação de sua in· 
tclig~ncia. Quando, em torno dele, gravitavam as maiores ex. pressões da inte
lectuulidade e du política: Rui Barbosn, Joaquim Nabuco, Rio Branl'O, Ca
pistrano dc Abreu. 

Nu entanto, Eduardo Prado morreu de febre amarela, mal lhe passara o 
mcridi:Jno da vida. Exatamente quando, prestigiado pelas mais fulgurarltc:s 
intelig~ncias, preparava o cenário para sua entrada triunfal na politica brasi
leira. A picadu de um mosquito mudaria os destinos de uma nação? 

Atravesso, pois, os umbrais da catedral da inteligência. Que a minha 
aparente frit:za c apatia não vos engane, eméritos curdc:ais. E grande demais 
a emoção de um catecúmeno inhapinhense; os puritmetros pesam, ouro que 
são, c cu temo não poder suportar o peso deles, 

Desconfiemos du sinceridade daqueles que, à distância, atiram pedras 
nos telhados das academias. A violência c o desprezo, muita vez, são ohr:t e 
fruto dn despeito, "As uvas est:1o verdes", ladrn 11 ruposu. E .~e J"lUdesse, :Jti
rari:t pedrns nas uvas, pura que a ninguém clns pudessem aproveitar, uma 
vez que a ela nno aproveitam. 

Nutro um grande amor por esta novcl academia. Porque u vi nascer c 
crescer. Ainda há poucos dias tive em mãos o livro de atas da Associuçi1o 
Nac.:ionul de Escritores, detendo-me naquela em que Aluísio V alie, Andcr~on 
llraga Hortu c Joanyr de Oliveira apresentaram a propo:-.ta de cri<lçilo da 
Academi:J, com todas us cautelus para que ela nàl) cufsse no runço do provin
ciunismo que vicia muitus dess:1s entidades. E com a escolha dos primeiro:-; 
'1nze elcmt:ntos ljllc :1 comporiam, como garantiu de: que seu nível jamais hai
_1\asse. 

Rendo minha homenagem uos 27 rnc:mbrosj!t eleitos, Todos ns seus no
mes ~;u os pronunci11riu no mesmo tom de voz. Sintetizo-o.~ cm du:ts pcr~ona
liliades: Luit. Hcltriio, mestre c amigo, 11 quem convidei para me rccchcr, c 
t.:orn quem aprendi quusc tudo qu~: sei Uu ciênciu da Comunicac;~to. EntTilndo 
llil li~.,;çiio pela porta du frente, com "As somhrus do ciclone" e"/\ serpente 
no atalho",jamais esqut:cc: que éjornalistn c que nusccu para ~cr profc~sor. 
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( onvidal1l.hl·O, ~.:onvidci a todo~ par;t me receber. Porque ele tl todo~ intcgru 
no tri:mvulo cab.1lbucu r..lit mtdi~ência: escritor, profcs~or c jornalbta. 

E Dinah Sllv,:ira de Oucmu, nn.'.\a Prc~identc que, rowl comc~ou a im· 
primir o sdu de ~ua pcr:-;on;llidade n<t Academia, pane para a Euroru. acom
panhando seu maridl), cmbai.~adnr Dúrio C:tstro Alvc11, em nova mi.".sào di· 
plurnútic~t. 

Em Bra~lliH, :ts pcssou:; vêm c vüo. Aves de urribaçào.,. pombas-do 
h:mdo, aqui ~rnnam rara a colonilaçào ~cntimcntal. Muitas retornam. 
como as pomhits de Raimundo Corri::a; a rnaiori;t, porém, como as ilusões do 
poeta, jamais regrt.:.\SU. Hrasflia, pois, Lem sido vítima desse colonialismo. 
,\-lnl no.'. rclil.cmm da perda de Waldcmar Lopc~ para Tcrcsópalis, c vemos 
partir Almeidu Fischer para Rosúrio, na Argentina. E ugora é Dinah Silveira 
de Queirol que vai pJra Lisboa, desfalcando u litcruturJ de Brasflia de uma 
de suas mais forte.'. liderança~. 

Mos, Lisboa é hoje um suhúrhio intelectual do Brasil. EslÚ apenas ali, 
pelo milagrt' da moderna comunicaçUo, Dã quase para ouvir os ecos dos can· 
tochões, as vozes da Alfama c da Mouraria. E Dinuh Silveira de Queiroz 
continuará muito próxima a nós, 

Transponho, pois, estes umbrais, com um dicotõmico sentimento de 
respeito c de orgulho. Ponho de lado, por um brevíssimo momento, minha 
modéstia c minha timidez, c tomo esta noite para mim. Deixai,~tenhores aca· 
di::micos, que eu sinta por um instante, na face, o calor das luzes que vi::m des
sas g:1mbiarr:1s. A honra é mais do que merece este humilde catecúmeno. 

No canto décimo-quinto do Inferno da Divina Comédia, diz Bruneto 
La tini a Dante; "Se tu segui tua stcllu, nom puoi fullíre a glorioso porto", E 
que Bruneto está declarando o horóscopo do florentino, nascido a 14 de 
maio, quando o sol se encaminha para Gemini, que, segundo os astrólogos, 
favorece as letras, as ciências c os conhecimentos. 

"Se tu segui tua stella". TJmbém nós queremos seguir a estrela-guia, 
que conduziu o narcotina nas escarpas do inferno e o levou ao paraíso. E 
vós, senhores acadêmicos da Academia Brasiliense de Letras, vós sereis nos
sos companheiros nessa jornada de ventura! 

O SR. PRESIDENTE (Gabriel Hermes) - Nadu mais havendo que 
tratar, designo para a sessão ordinária de amanhã a seguinte 

ORDEM DO DIA 

-1-
Votução, cm turno único, do Requerimento n~' ISO, de 1979, do Senador 

Amaral Furlan, solicitando a retirada do Projeto de Lei do Senado n9 104, de 

l 'J79, de ~ua iiUtoriu, que iiltcru o 9 I~' do art. 22 du Lei n~ 4.740, de JS de ju
lho de I'J65, rcrmitindo u organizaçüo partidária do Distrito FederaL 

-2-

VotuçJo, cm turno único, do Requerimento nY 151, de 1979, do Senudor 
Milton Cabral, solicitando a retirada do Projeto de Lei do Senado n~' 20, de 
1979, de su:1 autoria, que dispõe sobre a Politica Nacional do Meio Ambien
te, seus fins e mecanismos de formulação c aplicação, c dá outra~ providên
cias. 

-3-

Discus.".ão, cm turno único, do Projeto de Lei da Câmara n~' 15, de 1977 
(nY 741/72, na Casa de origem), que acresce a alínea j ao urtigo J9 da Lei 
n9 4.898, de 9 de dezembro de 1965, que "regula o direito de representação c 
o processo de responsabilidade administrativa civil e penal, nos casos de 
abuso de autoridade", tendo 

PARECER FA VORÃ VEL. sob n• 92. de 1979. da Comissão de Constl
tuitio e J ustlta. 

-4-
Di~cussào, em primeira turno, do Projeto de Lei da Câmara n9 I, de 

1979 (n• 4.689/77. na Casa de origem). de iniciativa do Tribunal Superior 
Eleitoral, que dispõe sobre a criação de cargos na Secretaria do Tribtmal Re
gional Eleitoral do Rio Grande da Sul, c dã outras providências, tenda 

PARECERES FAVORÃ VEIS, sob n•s !98 c 199. de 1979. das Comis· 
sõcs: 

- d• Serviço Público Civil; c 
- de Flnantas. 

-5-

Discussão, cm primeiro turno, do Projeto de Lei do Senado n9 349, de 
1978, do Senador Accioly Filho, que dispõe sobre açào de acidente de traba· 
lho. tendo 

PARECER. sob n•l92. de 1979. da Comissão: 
-de Constitulçio e Juslita, pela constitucionalidade c juridicidadc, 

com voto vencido, cm separado, do Senador Nelson Carneiro. 

O SR. PRESIDENTE (Gabriel Hermes)- Está encerrada a sessão. 

( Levanra-Je a sessão ãs I 8 horaJ e 56 minuro.r. J 
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2. Affon1o Comorgo 
3, Joóo Colmon 

MDB 
I, Agenor Mario 
2. Amoral Peixoto 

Anbtente1 S6nla Andrade Peixoto- Romol307 
Reunit1111 Quorto&·feira&, Cu 1 OtOO hora• 
Local1 Sala "Ruy Borbo1o"- Anexo 11- Ramoi•621 e716 

COMISS~O OE ASSUNTOS REGIONAIS- (CAR) 
(7 membro1) 

COMPOSIÇ~O 

Pr~1ldenle1 Mendn Canele 
Vlce·Pre•ldenlel Agenor Maria 

Lourivol Bapti1to (ARENA- SE} 

4•·Secrelárla 

Gottao MUller (ARENA- MT) 

Jorge Kolume (ARENA - AC) 

Benedito Canelo• (ARENA - MT) 

Pouo1 Pôrto (ARENA - SE) 

Titulare• 

1, Mende1 C anoJe 
2. Jo1Hin1 
3. Jotlo Bo1ca 
A. Vicente Vualo 

1, Evondro Carreira 
2. Agenor Mario 
3, Mouro Benevld11 

S.plomot 
Ali! NA 

l.llo--
2. Al-51iwo 
3. Almlr Pinto 

MOB 
1, Marcos Frtirl 
2. Humberto Luceno 

A11iltente, Carlo1 Guilherme Fanwco- Ramal 676 
Reuni0111 Terço•·feiro1, 01 10100 horoa 
Locah Solo "Ciovi1 Bevilocquo" - Anexo 11 -lllamol 623 

COMISS~O OE CONSTITUIÇ~O E JUSTIÇA- (CCJ) 
(15 membro•) 

COMP051~0 

--..•u.locque 
I'·VD~eelillll ...,_Chaw1 
2'·Vke-PtecWec ....... lllaMOt 

Titulo til 

1, Henrique de lo lllocque 
2. Helvldlo Nunn 
3. JoH Sorney 
4. Aloy1io Chav11 
5. Aderbol Juremo 
6. Mutilo Bodarô 
7, Moocyr O alio 
a. Amoral Furlan 
9. Raimundo Parente 

1, Hugo Romo1 
2. Leite Chov11 
3. Lózoro Barboza 
4, Nel1on Carneiro 
5. Pa~o~lo Brouord 
6. Franco Montara 

1. Lenoir Vargot 
2. JoOolotco 
3. Almlr Pinto 
•· Milton Cabral 
!1, lernordlno Viana 
6. Arnon de Mello 

MOB 
1. Cunho limo 
2. Tancreda Nev11 
3. Dirceu Cordo10 

Aniltenlet Maria Heleno 8ueno Brandtlo- Ramal30.5 
Reunl6111 Quor!OI·feirol, tu 10,00 horal 
local1 Solo "Ciôvl1 Bevllocqua" - Anuo 11 - Ramal 623 

Muiode 1979 

LIDIIANÇA DA ARINA I DA MAIORIA 

Lide r 
Jorbo1 Pauorinho 

Vlce·Lid•r•• 
Aloytlo Chovu 

Aderbol Juremo 
lamento Junior 
Moacyr Oollo 
Murllo Badaro 
Saldanha Cerzi 

LIDIIANÇA DO MDB I DA MINORIA 

Líder 
Palllo Branard 

Vlce-Líder•• 
Henriql!e Sontilla 
Humb.rta Lucena 

Marco• Freire 
Mouro 6enevid11 
Ore1111 Querelo 

Pedro Simon 
Roberto SoiUrnino 

COMISS~O DO DISTRITO FEDERAL- (COF) 
(11 membro•) 

Presldent•1 J11M frelre 
Vice·Pre1idente, Lozaro &arbozo 

S~o~plente1 

ARENA 
1, Jeue ffeir• 1, JoYI Guiomord 
2. Joao 8o1ca 
3. Passai P6r1o 
4, Saldanha Dtni 
S. Affan.o Camargo 
6, Murilo Iodara 
7, Benedito Ferreiro 

1, Itamar Franco 
2. Lazoro Barbazo 
3. Adalberto Seno 
4, Mauro Benevid11 

2. Torso Outro 
3. Bendilo Conela1 
4, Moocyr Oalla 

MOB 
1. Henrique Santillo 
2. Roberto Saturnino 
3. Gilvon Rocha 

Anillente, Ranoldo Pacheco de Oliveira - Ramal 306 
Reuni61l1 Ouinta1·feiro1, 01 10100 horo1 
locol1 Solo "Ruy Borbo1a"- Anu.o 11- Romoi16'2\ e 716 

COMISSÀO OE ECONOMIA -ICE) 
( 11 membro1) 

COMPOSIÇÃO 

Pre1idante1 llomor franco 
llice·Pteiidenlel Roberto S~;~turnino 

Titulare~ Suplent11 
ARENA 

1. Arnon de Mello I. Helv1dio Nunn 
2. S.rnardino Viana '2. Alberto Silva 
3. Ja11 Lin1 3. Benedito Ferreiro .. Jeue Freire '· Vicente Vuolo 
S. lfl'lhon Cabral 
6. S.nedito Canelai 
7. tuir Cavalcante 

MOB 
I. Roberto Saturnino I. Jo1e Richo 
2. Itamar franco 2. Or11111 Quercio 
3. MaiCOI Freire 3. Tancr~do Nevu 
<4. Pedro Simon 
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Anitllnl•• Doni1l R•i• d1 Souao- Ramol675 MDB 
R•unl0111 Quoi'10I•fllrol, 01 10,30 horo1 1, Franco Montara 
Locol1 Solo "RUy 8arbo1o"- Ano11o 11- Romoi1621 o 716 2. Humbor1o luc•na 

3. Ja'lion Sarroto 

1, Nol1on Carneiro 
2. Marco• Freire 

COMISSI.O DE EDUCAÇI.O E CULTURA- (CECI 
(9 m•mbro1) 

COMPOSIÇÀO 

Pr1tid1nte, Jo6o Calmon 
Vlc .. Pre1ldente1 Jutahy Magalh6e1 

Titularei 

I, Jo6o Calmon 
2. Tono Outro 
3. Jutohy MagolhOe1 
.4, Aloyala Chowe• 
5. Aderbol Juremo 
6. Jo1t Sorney 

1 , Adalberto !ieno 
2, Evelo1io Vieira 
3. Franco Montara 

Suplentes 
ARENA 

1. Jolé Lin1 
2. Arnon de Mlllo 
3. Jorgt Kolume 
.4. Pedro Pedroulon 

MDB 
1. Morco1 Freire 
2. Gltwon Rocha 

Anlstent11 S6nlo Andrade Pei•oto - Ramal 307 
AeuniO••• OJinlot·f•lrol, à1 10100 hora• 
Local, Solo "Cióvil Blvilócqua"- An111o 11- Romal623 

COMISSÀO DE FINANÇAS- (Cf) 
(17 membro•) 

COMPOSIÇÀO 

Prelldente, C11nha Uma 
VJce.p,.._, Tancredo Ntwl 

Titularll 

1. Raimundo,..,.,... 
2. Jo .. Gulomonl 
3. Amondo-
4, Lomanto JUMof 
5. Affan10 CaiiMifgG 
6. Vicent. v.-
7. Albom 51t.. 
8. Amoral Fvrlan 
9, Jorge KakiMI 

10. JutohyMofDihlel 
11. Monde• Conole 

1, Cunha Lima 
2. Tonctedo Ne ..... 
3. Roberto Sotumlno 
4. Amoral Peixoto 
5. Pedro Simon 
6. Mouro Benewld11 

........ -1.--2.-C.. :a.-... ........ 

... .-,,_...., 

.. -c..~ 

MDI 1.--2.--3.l41oro ...... 

4. --

Aulstenle1 AntOnio CÔrlo1 de Nogueira- Ramol675 
Reunl6111 Quinta•·feiros, à1 9130 hora• 

col1 Solo "Ciowi1 Bewilocquo"- An11110 11- Ramol623 

COMISSI.O DE LEGISLAÇÀO SOCIAL- (CLS) 
(9 membros) 

COMPOSIÇÃO 
Pruldtnle1 Helwidio Nunti 

Yiet·Prt1idente1 lenoir Vorgos 

Tltulor11 

1, Lenolr Yargo1 
2. Helwldlo Nunu 
3. Jtue Freire 
<4. Moocyr Do lia 
.5, Henrique de la Rocqu• 
6. Aloy1io Chowu 

Suplent11 
ARENA 

I. Jutahy MogolhOtl 
2. Raimundo Parente 
3. JoOo Colmon 
.4. B.nedito Canelo1 

Aui1tente, Donial Rei• dt Sou1a- Romol67.5 
Reuni6o1, Quinto•·felrol, 01 11100 hora1 
Local, Sola "Ciovil Blwilácquo" - An1110 11 - Ramal 623 

COMISSÀO DE MINAS E ENERGIA- (CME) 
(7 mtmbrat) 

COMPOSIÇÀO 

Pr11idente1 Arnon de Mello 
Ylc .. Pr11idenlt1 Albtrto Silwo 

Titulare• 

1, Lui1 Cawolcante 
2. Milton Cabral 
3, Albtno Silwo 
.4. Arnon de Mtllo 

1. Dirceu Corda10 
2. Itamar Franca 
3. Henrlq111 Sontlllo 

Suplenttl 
ARENA 

I. Affon1o Comorgo 
2. Jo6o Colmon 
3. Jutohy Mogolhàn 

MDB 
1, Gilwon Rocha 
2. Roberto Soturnino 

Aulst.nte1 aanaldo Poch.co de Oliwira- Ramal 306 
Rl\lnl6et, Quorta .. felrol, à1 11100 hora1 
local. Anello "B"- Solo ao lodo do Gob. da Sr. Senador 
Jo6o Bo~ea - Ramoi.4B.4 

COMISSÀO DE REDAÇÀO- (CR) 
(5 membros) 

COMPOSIÇÀO 

-DI-ea.
Vklt-Pla.W.Ia ~s.a 

1. DI....,C:... 2.--
$oplontoo 

MINA 
1, Jooo Colmon 
2. Murilalada .. 
3.-Samey 

MDI 
1. Ht.~gQJt0mo• 

........ Moria ThiN1a Mogolh611 Mona - Ramal 13.4 
awn~ Qulntotofeirot, cu 12100 horas 
Local, SakJ "Ciôvit leYIIocquo" - Ant111o 11 - Romaló23 

COMISSÀO DE RELAÇOES EXTERIORES- (CRE) 
( 15 membro•) 

COMPOSIÇÀO 

Prosidente1 Tor~o Outro 
I•·Yice·Pre1idente1 Saldanha Otni 
2'·Yic•·Prttidlnltl lomanto JUnior 

Titularei 

1. Tar1o Outro 
2. Bernardino Viana 
3. Saldanha O~r~i 
<4. lomonta Junior 
~. Mtndtl Canele 
6 Adorbal Juramo 
7. Almir Pinto 
B. Lenoir Vorgo1 

Jo11 Sorn11y 

Supltntll 
ARENA 

1, Aloy1io Chom 
2. Adtrbal Juremo 
3. Pedra Pedrouion 
<4. Henrique de lo Rocqua 
5. Ja11 Guiomard 

Lulz Cavalcante 

C}uincu-rciru 2~ 2114'J 

MDB 
I. Paulo Bronord 1. Marco• Freire 
2. Nel1on Carneiro 2. Mouro S.newid11 
3. Itamar franco 3. Ltite Chow11 .. Jo11 Richo 

'· Amoral Pei•olo. 
6. Toncredo Ntwet 

Aui1tente, AntOnio Cario• de Nogueira - Romol67.5 
Reuniõo11 Quol'1os•ftiro•, C11 11,00 hora• 
Local, Sala "Ruy Borbo1o"- AneJCo 11- Romoi1 62\t 716 

COMISSÀO DE SAÚDE - (CS) 
(7 membro•) 

COMPOSIÇÃO 

Pr11idenlt1 Gilwon Rocha 
Vice·Presidenlt1 Henrique Santillo 

1. Lamento Junior 
2. Almir Pinto 
3. Alb•no Silwo 
<4. Jo11 Guiomord 

1. Gilvan Rocha 
2, Htnrique Santillo 
3. Joi10n Barreto 

Supltnltl 
ARENA 

\, Saldanha Oerzi 
2. Jorge Kolume 
3. Benedito Canelas 

MDB 
I. Jo .. Richa 
2. Adalbeno S.no 

Ani1tente1 Corlo1 Guilherme Fonseca- Romol676 
ReuniOes, Quintot·feirol, osl0130 hora• 
Locol1 Solo "Ruy Sarboso"- An111o 11- Romoi1621 e 716 

COMISSI.O DE SEGUitJ.NÇA NACIONAL- (CSN) 
(7 membro1) 

COMI'OSIÇÀO 

~. Jorge ICalumt 
V.C.~1 Mauro Bentvidll 

Titulor11 Supltnte1 
ARENA 

1, Jorge Kolumt 1. Raimundo Parente 
2. luir Cowolcontt 2. Ama;ol Furlan 
3. Murilo Badaro 3. Jolt Guiomard 
.4. Blntdito Ferreiro 

MDB 
1. Mou,o Blnewidu I. Cunho Lima 
2. Agenor Mario 2. Jaiton Barreto 
3. Hugo Romo1 

AnilltnteJ Corlo1 Guilhtrme Fon11ca- Ramal 670 
Atuni6e11 Quo1'1ot•feirat, Cll Q~30 hora• 
Locai! Sala "Auy Barbo1o"- Anuo 11- Romoi•ó21 e 71 

COMISSÀO DE SERVIÇO PUBLICO CIVIL- (CSPC) 
(7 membro1) 

COMPOSIÇÀO 

Prtlidente: Ewondro Carreiro 
Vice·Prt~idtnltl Humberto Lucena 

Tiluloru 

I Roim11ndo Potantt 
2. H11nriqu11 dt Lo Rocqye 
3 Bernardmo 1hono 
4 Alb11rto S1l~a 

Suplenltl 
ARENA 

1 Alfonto ComorQo 
2 Pedro Pfldronian 

Aderbol Ju111mo 

I -
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MDB 
1. Evandro Carreiro 1. Orlatea Querela 
2. Humberto Lucena 2. Evelosio Vieira 
3. Lazoro Barboza 

Auiatente, Sónlo Andrade Pei11oto - Ramal307 
Reuni6111 Quintoa·feirol, 61 9,30 horo1 
loco h Sola "Ruy Barba•o"- Ane11o 11- Remoi• 621 11 716 

COMISSÃO DE TRANSPORTES, COMUNICAÇOES 
E OBRAS PUBLICAS- (CT) 

(7 membrot) 

COMPOSIÇÃO 

Pre1idenlt1 Benedito Ferreiro 
Vice•Prelidente, Vicente Vuolo 

Titularll 

1. Bentdito Ferreira 
2. Vicente Vuolo 
3. Pedro Pedronlan 
4, Alfonso Camargo 

1. l:vandro Carreira 
2. lazoro Borboao 
3. Or11l11 OLitrcia 

Suplenlei 

ARENA 

1. Pa1101 POrto 
2. Lamento Junior 
3, Alberto Silva 

MDB 

1. Leile Chovei 
2. Agenor Maria 

Aní•tente, Ronaldo Pacheco de Oliveira- Ramal 306 
Rtuniõeli, Terça•·feiral, tn 10,00 h oro• 
Local, Sola "Ruy Barbo ao"- An111o 11- Ramoit 621 • 716 

SERVIÇO DE CO!H5SÕES PE!l.'IJ\NENTES 

~tu ln de 1')71) 

B) SERVIÇO DE COMISSOES MISTAS, ESPECIAIS 
E DE INOUeRITO 

Comiuóll T empororlo• 

Chefe, Ruth de Souza Caatro 
Loc:ah Ane11o 11- Terreo 
Telefone, 22.5·8.50.5- Ramol303 
1) Comiu611 Tempororlo1 poro Pro'leto1 do Congreuo Na· 

cionol 
2) Comiu611 Tempororioa poro Aprecio~óo de Veto• 
3) Comiu611 E•pecioi1e delnquerito, e 
4) Comin6o Ml1ta do Projeto d• lei Or~omentorio (ort. 90 
do Regimento Comum). 

Anítllnlll de Comia16111 Haroldo Pereira Fernand11- Ro· 
mal 6741 Alfeu de Qli.,..ira- Ramal 674, Clelde Mario B. F. 
Cruz - Ramal .598, Mauro Lop11 de Sa - Ramal 31 o, LeU o 
~ival Ferro Coito- Romol314. 

HOnÃR!O D1\S REmJIÕES DAS COMIS5ÕCS PI:H:·\.J\NENTES DO SENADO F'COERJ\L 

HO:>.~-. •. s TERÇA 5 1\ L !1 S ASSISTW~IO IIOR.\S QUINTA S1\L1\5 !\55 I ST::::TE 

c.T. nul' B!l.nnos;.. RONALDO C.F. CL'~VIS OCVIr.:íCQC,\ M;T.:·:ac 
Rü.r.~a.is-621 c 7l.6 Ra~al - 623 CI\RLOS 

l.O:OO 09:30 

c .. ,.n. CLOVIS BcVIL~CQUA GUILHERHE C.S,P.C. RUY 0.\ROOSA SONIA 
R.:1mul - 623 RJ . .'';Idis-62~ e 716 

!!OMS QUARTA s A L A S ASSISTENTE C.E.C CLOVIS BCVIL~CQUA SONII\ 

09:30 C.S.N. RUY BI\RBOS/1. GUILHERME 10:00 
Ramal - 623 

Hamaio-621 c 7l.6 
C.D.F. RUY BARBOSA RONhLDO 

CLOVIS BEVILKCQUA MARIA Ramais-621 e 716 
c.c.J. 

Ramal - 623 HELENA 10:30 c.s. RUY lll\RBOSA GUILHER!·IE 10:00 Ramais-621 c 716 
C.A. RUY BARBOS,\ SONIA 

Ramais-621 e 7.16 11:00 C.L.S. CLOVIS OCVILACQUA DANIEL 

RUY BARBOSA Ramal - 623 
10:30 C.E. DANIEL 

Ramaia-621 c 7l.6 12:00 C.R. CLOVIS BEVIL~CQUA IIi\ RIA 

ANTONIO 
Ramal - 623 THEREZA 

C.R.E. RUY BARBOSA 
Ramais-62]. c 7l.6 CAnLOS 

ll:OO 

C.M.E. ANEXO "B" RONALDO 
Rrunal - 484 
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ANO XXXIV - N~ 056 SEXTA-FEIRA, 25 DE MAIO DE 1979 BRAS1LIA - DF 

SENADO FEDERAL 
Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do art. 42, inciso VI, da Constituição, e eu, Luiz 

Viana, Presidente, promulgo a seguinte 

RESOLUÇAO N9 21, DE 1979 
Autoriza a Prefeitura Municipal de Jaboticabal, Estado de São Paulo, a elevar em CrS 13.021.272,67 

(treze milhões, vinte e um mil, duzentos e setenta e dois cruzeiros e sessenta e sete centavos) o mon
tante de sua divida consolidada. 

Art. 1 Q É a Prefeitura Municipal de Jaboticabal, Estado de São Paulo, nos termos do art. 29 da Resolu
ção n9 93, de 11 de outubro de 1976, do Senado Federal, autorizada a elevar em Cr$ 13.021.272,67 (treze milhões, 
vinte e um mil; duzentos e setenta e dois cruzeiros e sessenta e sete centavos) o montante de sua dívida consoli
dada, a fim de que possa contratar um empréstimo de Igual valor, junto à Caixa Económica do Estado de São 
Paulo S.A., esta na qualidade de agente financeiro do Banco Nacional da Habitação (BNH), destinado ao finan
ciamento dos serviços de implantação de rede de esgoto sanitário, galerias de águas pluviais, guias, sarjetas e 
pavimentação no Conjunto Habitacional "Hugo Lacorte Vitalli" naquele Município, obedecidas as condições ad
mitidas pelo Banco Central do Brasil no respectivo processo. 

Art. 29 Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 
Senado Federal, 24 de maio de 1979. - Senador Luiz Viana, Presidente. 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do art. 42, inciso VII, da Constituição, e eu, Luiz 
Viana, Presidente, promulgo a seguinte · 

RESOLUÇAO N9 22, DE 1979 
Suspe!lde a execução da Lei n9 5.472, de 20 de janeiro de 1967, Tabela "A", do Estado do Paraná. 

Artigo único. E suspensa, por inconstitucionalidade, nos termos da decisão definitiva do Supremo Tri
bunal Federal, proferida em 16 de março de 1978, nos autos do Recurso Extraordinário n9 77.111-5, do Estado 
do Paraná, a execução da Lei n9 5 .482, de 20 de janeiro de 1967, Tabela "A", daquele Estado. 

Senado Federal, 24 de mà.Io de 1979. - Senador Luiz Viana, Presidente. 

SUMÁRIO ---------------. 
1 - ATA DA 76.' SESSAO, EM 24 DE MAIO DE 1979 

1.1 - ABERTURA 

I. 2 - EXPEDIENTE 
1.2.1- Mensagens do Senhor P'resldente da Repúblie:\ 

Restituindo autógrajos de projetas de lef sa11c1onados: 

- N." 79179 ln.o 140/79, nn orlgeml, referente ao Projeto 
de Lei n.o 4170-CN, que dispõe sobre n crlnçõ.o, nn Prcsldêncln 
dn RepúbUcn dn Secretnrln de Comunicação Social, nlLern dis
positivos do bccrcto-lcl n.0 200, de 25 de fevereiro de 10ll7, c 
dó. out.rn.s provldêncln.s. (Projeto que se trnnstormou nn Lei 
n." 6.650, de 23 de mo.!o de 1079!. 

- N." B0/70 (n,o 141/79, na origem), referente no Projeto 
de Lei dn Cúmnrn n.o 00178 ln." 1.582/75, nn Cn.sn de orlccml, 

que altera a redução do art. 353 da Consolidação dns Leis do 
Trnbnlho, aprovada. pelo Decreto-lei n.O &.452, de 1.0 de mala 
de 1943, !Projeto que se trnnsrorrnou nn Lcl n.0 6.651, de 23 
de mala de 1970!. 

de agradecimento do comunicação: 
..:.- N,0 81/79 Cn,0 144/79, na origem), referente à nprovnçilo 

dn.s mntérlns constantes dns Mensagens n.oa 511 c 512, de 1978; 
I, 2, 3, 4, 5, 6, 11, 12, 14, 15, 18 c 22, de 1079, da Presidência da 
Rcpúb!!ca. 

1.2.2- l'arecert"S 

Rcjcrcntcs às seguintes matérias: 
- Projeto de Decreto Legislativo n.0 1179 !n.0 l:!!i/78, na 

Ct\mnrn dos Deputados), que nprovn o texto do Acordo entre o 
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r--------------------- ----------------------. 
Governo dn. República Federativa do Brasil e o Governo dn 
Repúb11ca do Peru sobre a instalação c fWlclonnmento, na ci
dade de São Paulo, de um Escritório da Minero Peru Comercial. 
IRcdaçíío !!nall. 

-Projeto de Lei do Câmara n.• 5/79 <n.• 5.744-B/78, nu 
Cnsa de origem), que autoriza n. reversão no Muntcipio de Oo.
rnnhuns, Estado de Pernambuco, do. terreno que menciona. 

- O!lclo S-n.• 17/78 (n.• 42-P/MC, de 1978, na origem i do 
Sr. Presidente do Supremo Tribunal Federal, encaminhando no 
Senado Federal, cópias das notas .taqulgrártcns c dos acórdãos 
pro!erldos pelo Supremo Tribunal Federal nos autos do Recurso 
Extraordinário n.• 86.674-4, do Estado de Mato Grosso, os quais 
declararam a lnconstituclonalldade da expressão "para qual
quer eleito" do artigo 1.0 da Lei n.• 3.487, de 10 de maio de 
1974, daquele Estado. 

· - Projetas de Lei do Senado n,oa 218/76, que determina 
a apUcação de 20% do Fundo de participação dos Munlciplos 

• em programas de educação pré .. escolar e de primeiro grau; e 
n.O 1/77, que Inclui no conceito de ensino de 1.0 grau, para fins 
do disposto no artigo 59 da Lei n.• 5,692, de 11 de agosto de 
1971, o ministrado a crianças de !dade !n!erlor a sete anos. 

- Projeto de Lei do Senado n.• 48/79, que acrescenta pa
rágrafo único ao artigo 2.0 do Decreto n.• 24.150, de 20 de abril 
de 1934. 

- O!lclo S-n.• 22/78 ln.• 59/86- P-MC/78, na origem I, do 
Sr. Presidente do Supremo Tribunal Federal encaminhando ao 
Senado Federal cópias das notas taqulgrâ!lcas e do acórdão 
proferido pelo ·STF nos autos do Recurso Extraordinário n.0 

78.600-7 do Estado de Mlnas Gerais, o qual declarou a lncons
titucionalldade do art. 60 do. Lei n.• 4. 747, de 9 de maio de 1968, 
daquele Estado. 

- Projeto de Lei do Senado n.• 75/79, que dispõe sobre a 
transmissão, por emissoras de rádio e televisão vinculadas à 
União, de programas de debates sobre problemas brasileiros, c 
dá· outras providências. 

- Projeto de Lei do Senado n.• 64179, que altero. o I 2.• 
do artigo 67 da Lei n.• 3.807, de 26 de agosto de 1960 (Lei 
Orgânico. do. Previdência Social), modl!!cada pelo artigo 17 do 
Decreto-lei n.• 86, de 21 de novembro de 1966. Determino. que 
os bene!iclos concedidos pelo INPS serão reajustados na base 
do reajustamento do salárlo-mln!mo. 

- Projeto de Lei do Senado n.• 305177 - Complementar, 
que dá nova rcdação aos pani.gratos 2.0, a.o. 4.0 e 5.0, e acres .. 
cento. parágrafos <antigos e novos) à Lei n.• 5.172, de 25 de 
outubro de 1986 !Código Tributário Nacional). 
~ Projeto de Lei do Senado n.0 96/79, que modtflcn a. re

dação do ar\. 2.0 da Lcl n.• 4,266, de 3 de outubro de 1963, que 
Instituiu o salário-mlnlmo do trabalhador. 

- Projeto de Lei do Senado n.• 28/70, que cria o Serviço 
Nacional Obrigatório e dá outras providências. 

1. 2. 3 - Leitura de projetos 

- Projeto de Lei do Senado n.• 146/79, de autoria do Sr. 
Senador Amaral Furlan, que altera o o.rt. 26 da Lei n.• 6. 001, 
de 19 de dezembro de 1973, que dispõe sobre o Estatuto do 
!ndlo. 

- Projeto de Lei do Senado n.• 147/79, de o.utorlo. do Sr. 
Senador Orestes Quércla, que assegura salário Igual do dispen
sado ao empregado contratado para substitui-lo. 

- Projeto de Lei do Senado n.• 148179, de autoria do Sr. 
Senador Nelson Carneiro, que acrescenta § 2.0 ao n.rt. s.o dn. 
Lei n.• 5.859, de 11 de dezembro de 1972, que dispõe sobre a 
pro!!sslio de empregado doméstico. 

- Projeto de Lei do Senado n.0 149179, de autoria do Sr. 
Senador Pedro Simon, que altera os arts. 76 e 81 do Decreto-lei 
n.• 5.452, de 1.• de maio de 1943 IConsolldação das Leis do 
Trabalho), 

1.2.4 -Comunicações das Uderançoa da ARENA na Câ-
mara. dos Deputados e no Senado Federal 

- De substituições de membros em Comissões Mistas. 
1. Z, 5 - Requerimento 

- N.• 100/79, de desarqulvamento de projeto de lei do Se
nado que especltlca. 

1.2.6- Discursos do Expediente 
SENADOR ORESTES QUERCIA - Solidariedade de S. Ex" 

ao movimento grevista dctlagrndo pelos jornalistas protlsslo
nnis do Estado de Siio Paulo. Conclusões aprovados pelo XXIII 
Congrcsoo Paulista dos Munlcipios, realizado cm Prata Grande, 

visando a melhoria dn situação !lnnncclrn dos munlcipios brn
sllcJros. 

SENADOR MILTON CABRAL- Análise da politico. habita
cional c da reorientação ndotndn pelo ntunl Governo para o 
sctor. 

SENADOR ORESTES QUERCIA, como Líder da Mtnorta -
Protesto centro.. prisões arbitr:í.rins de jornalistas que se encon
tram cm greve no Estado de São Paulo. 

SENADOR DIRCEU CARDOSO - Ato da Mesa Dlrctorn dó 
Senado referente no enquadramento de servidores contratados 
sob o regime do. CLT. 

I. 2. 7 - Leitura de projeto 
- Projeto de Lei do Senado n.• 159/79, de autoria do Sr. 

Senador Franco Montoro, que permite aos empregados o. utili
zação do. conta vinculada do Fundo de Garantia do Tempo de 
Serviço para a construção de casa própria. 

1.2.8- Requerimento 
- N.• 167/79 de autoria do Sr. Senador Paulo Brossard e 

outras Srs. Senadores, solicitando a. transcrição, nos Anais do 
Senado Federal, do. carta do General Rodrigo Octávio Jordão 
Romos, dirigida ao General Reynaldo de Melo Almeida, sollci' 
\ando sua aposentadoria do Superior Tribunal M!lltar. 

1.3- ORDEM DO DIA 
- Requerimento n.0 150/79, de autoria do Sr. Senador Ama

ral FurJan, sollc!tando a retirada do Projeto de Lcl do Senado 
n.o 104, de 1979, de sua autoria, que nltcm o ~ 1.0 do art. 22 
da Lei n.• 4.740, de 15 de julho de 1965, permitindo a organiza
ção partidário. no Distrito Federal. Aprovado, após usar da pala
vra no encaminhamento de sua votação o Sr. Senador Ito.mnr 
Franco. 

- Requerimento n.• 151/79, de autoria do Sr. Senador Mll
ton Cabral, sollcltando a retirado. do Projeto de Lei do \Senado 
n.• 20/79, de sua autoria, que dispõe sobre o. politica nacional 
do melo ambiente, seus fins e mecanismos de !ormultlção e 
aplicação, e dá outras providências. Aprovado. 

-'Projeto de Lei do. C~mara n.• 15/77 ln.• 741172, na Casa 
de origem), que acresce a allnea j ao art. 3,0 da Le1 n.O 4.898, 
de 9 de dezembro de 1965, que "regula o direito de representa
ção e o processo de responsabilidade administrativa clvll c 
penal, nos cnsos de abuso de autoridade". Aprovado. A sanção. 

- Projeto de Lei da Câmara n.• 1/79 <n.• 4.689177, na Casa 
de origem I, de lnlclatlva do Tribunal Superior Eleitoral, que 
dispõe sobre a criação de cargos na Secretaria do Tribunal Re
gional Eleitoral do Rlo Grande do Sul, e dá outras providên
cias. Aprovado, em primeiro turno. 

- Projeto de Lcl do Senado n.• 349/78, de autoria do Sr. 
Senador Accloly Filho, que dispõe sobre ação de acidente de tra
balho. Aprovado, em primeiro turno. 

1.4 - DISCURSOS APóS A ORDEM DO DIA 

SENADOR HENRIQUE SANTILLO- Considerações sobre a 
realidade edticaclonnl brastleira. 

SENADOR JAISON BARRETO - Retlexos que advirão no 
desenvolvimento da produção nacional de rião-fcrrosos, com a. 
Implantação da Siderúrgica do Sul Catar!nensc - S!DERSUL. 

SENADOR DIRCEU CARDOSO - Atuação desenvolvida pela 
Sra. Zéllo. da Sllva Ollvelra no Instituto de Previdência dos Con
gressistas, no momento em que dele se afasta por motivo de 
aposentadoria 

SENADOR NELSON CARNEIRO - Pugnando por medidas 
que nssegure uma maior participação do Brasil nos fretes mn
rltlmos. 

SENADOR LOURIVAL BAPTISTA - Crõnlca do Jornallsta 
Celso Marinho, publlcada no jornal "Folho. de S. Paulo", sob 
o titulo O Prote..1o dos Poeta.• Populares, 

SENADOR GASTAO MtiLLER- Mensagem encaminhado. ao 
Senhor Presidente da Repúbllco. e ao Sr. Ministro das Minas c 
Energia, pelo Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Diaman
tino. - MT, de alerta sobre as ativldadcs desenvolvldds pelas 
compn.nhlns multinnclonnis no campo da exploração c lavra 
do dlam!Ultes no Estado de Muto Grosso. 

1,5- COMUNICAÇAO DA PRESlDt!:NCIA 

Convocnçüo de l:icssüo extruordinó.rla u. rcnllzur .. l:ie hoje, il.s 
18 horas e 30 minutas, com Ordem da Din que designa. 

1.6- ENCERRAMENTO 
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2 - ATA DA 77.' SESSAO, EM 24 DE MAJO DE ID7D. 

2.1- ABERTURA 

2.2- EXPEDIENTE 

2. 2. 1 - P:Lreceres 

RejcrentcH às seguintes matér~as: 

- Projeto de Lei da Càmarn n.0 05/76 tn." 1.066-B/75, na 
Casa de origem), que "dispõe sobre causa de especial aumento 
de pena, quanto nos crimes contra a Administração Públ1cn, 
praticados por ocupantes de cargos cm comissão da administra· 
ção dircta c indircta, regula a !onna de :~cu procedimento, c 
dó. outras providencias". 

- Projeto de Lei da Càmnra n.0 69177 <n.0 J.Dl5-B/76, nn 
casa de orlgemJ, que "estabelece prazo para andamento c sO· 
1uçúo dos documentos de qualquer natureza protocolados nas 
repartições públicas !cdernls'', 

2.2.2- Comunicação da Liderança do n.mn na Câmara 
dos Deput:ulos 

Substituição de membro cm comissão mista. 

2.3 - ORDEM DO DIA 

- Projeto do Decreto Legislativo n.0 2179 ln.0 140/78, na 
Câmara dos Deputados), que aprova o texto do Tratado de 
Amizade, Cooperação c Comércio entre o Governo da Rcpúbllca 
Federativa do Brasil e o Governo da República da Gulné·Bissau, 

celebrado cm BrasilJa a 18 de maio de 1978. Aprovado. A Comis· 
r.fi.o de Redução. 

- Projew de Decreto Legislativo n.0 3170 ln.0 144/78, nn 
Câmara. dos Deputados), que aprova. os textos da Convenção 
Internacional de Telecomunicações Mn.ritimas por Satéllte -
INMARSAT c do Acordo Operacional sobre a. Organização ln· 
temnclonal de Telecomunicações Marittmas por satélite, assl· 
nados cm Londres, cm 13 de abril de 1978. Aprovado. A Com1.'3· 
são de Rednção. · 

2..1- MATI:RIAS APRF..CIADAS APOS A ORDEM DO DIA 

- Reduções finais dos Projetas de Decreto Legtslntlvo n.o11 2 
c 3, constantes dos itens 1 e 2 da Ordem do Dia. da presente 
sessão. l\provadas, nos tennos dos Requcrimentoo n.oa 168 e 169, 
de 1970. A promulgação. 

2.5- DESIGNAÇAO DA ORDEM DO DIA DA PROXIMA 
SESSAO. ENCERRAMENTO 

3 - ATO DA COMISSAO DIRETORA 
- N,0 22, DE 1979 

4 - ATA DA 44.• REUNL\0 DO CONSELHO DE SUPER-
VISAO DO CEGRAF 

5 - ATA DE COMISSAO 
G - MESA DIRETORA 
7 - LIDER•;s E VICE-LlDERES DE PARTIDOS 
8 - COMPOSIÇAO DAS COMISSOES PERJ\IANE!Io'TES 

ATA DA 76.a SESSÃO, EM 24 DE MAIO DE 1979 

l.a Sessão Legislativa Ordinária da 9.a Legislatura 

PRESID1:NCIA DOS SRS. NILO COELHO, ALEXANDRE COSTA E JORGE KA.LUME 

;lS 14 HORAS E 30 MINUTOS, ACHAM-SE PRESENTES OS 
SRS. SENADORES: 

Adalberto sena - Raimundo Parente - Aloysio Chaves -
Jnrbas Passarinho - Alberto Silva - Almtr Pinto - José Ltns 
- Mauro Bcnevides - Agenor Maria. - Jessé Freire - Cunha. 
Lima - Humberto Lucena - Milton Cabral - Adcrbal Jurcma 
- Nilo Coelho - Jutnhy Magalhães - Lomanto Júnior - Hugo 
Ramos - Nelson Carneiro - Itamn.r Frn.nco - Tn.ncrcdo Neves 
- Orestes Querela - Benedito Ferreira - Henrique SanUilo -
Benedito Canelas - Gastão Müller Sa.ldnnha Derzt - Attonso 
Camargo - Lcnolr Vnrgas - Peulo Brossard. 

O SR. PRESIDENTE 1Nllo Coelho! - A Usta de presença 
acusa o comparecimento de 30 Srs. Senadores. Havendo número 
regimental, declaro aberta a sessão. 

O Sr. 1.0 -Seeretó.rlo procederá à leitura do Ex]Jedlente. 

1l lido o :regulnle. 

EXPEDIENTE 

AIF..NSAGENS DO PRESIDENTE DA REPiJBLJC,\ 

!Restituindo nutógrn!os de Projetas de Lei sancionados: 

N.0 70179 <n.0 140/70, nn origem!, de 23 do corrente, rele
rente ao Projeto de Lei n.0 04, de 1070-CN, que "dispõe sQbre u 
criação, nn Presldênclo. da República, dn Secretaria de Comunl
ençiio Soclnl, altera dispositivos do Decreto-lei n.• 260, de 25 de 
fevereiro de 1967, c dá outra:~ providências". (Projeto que se transw 
!armou na Lei n.0 6.650, de 23 de mnlo de 1079). 

N.0 80179 1n.0 141179, na origem!, de 23 do corrente, referente 
no Projeto de Lel dn Câmara n.• 66, de 1978 (n.0 l.ó82175, nn 
casa de origem), que "altera a redaçiio do art. 353 dn Consolida· 
çiio das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-lei n.0 5.452, 
.de 1.0 de mola de 1943", (Projeto que .se tro.nstonnou na Lcl 
n.• 0.651, de 23 de maio de 1979). 

De n.goradeclmcnto de comunicação: 

N.o 81179 1n.0 144/79, nn origem), de 23 do corrente, rele
rente i:L aprovação dns mntérlas constnntcs das Mensagens númc· 
ros 51! c 512, de 1978; 001, 002, 003, 004. 005, 006, 011, 012, 014, 
015, 018 e 022, de 1970, da Prcsldéncln dn Rcpúbllcn. 

PARECERES 

PARECER N." 213, DE 1979 

(DA COMISSI!.O DE REDAÇI!.O) 

Redução llna1 do Projeto de Deereto Le~islativo n. 0 01, 
de 1979, (n.0 125178, na Câmara dos Deputados). 

Relator: Senador Dirceu Cardoso 

A Comissão apresenta a redução llnal do Projew de Decreto 
Lcg!slntlvo n.0 O!, de 1070 1n.0 125/78, nn Câmara dos Deputados), 
que aprova o texto do Acordo entre o Governo da Repúblfea. Fe
derativo. do Brasil c o Governo da República do Peiu sobre :1. ln.'!· 
talação e Funcionamento, na Cidade de São Paulo, de um Es
critório da Minero Peru Comercial. 

Sala das Comissões, 23 de mnlo de .1979. - Adnlberlo Sena, 
Presidente - Dirceu Cardoso - Relawr Saldanha Deni. 

ANEXO AO PARECER N.0 213, DE 1979 
Redução final do Projeto de Deereto Legislativo n.0 01, 

de 1D70 (n.• 125/78, na Cânu.ra dos.Deputados). 

Fuça saber que o Congresso Nacional aprovou, nos termos do 
art. 44, inciso I da Constituição, c eu, · , 
Presidente do Senado Federal, promuli!O o seguinte 

DECRETO LEGISLATIVO N.O • DE 1979 

Aprova o texto do Acordo celebrado entre o Governo 
da RepúbUea Federativa do Brasil e o Governo da Repú
blica. do Peru sobre a Instalação e Funcionamento, na ci
dade de São Paulo, de um Escritório dA Alinero Peru 
Comercial. 

O Congresso Nacional decreta: 

Art. 1.0 Fica aprovado o texto do Acorda celebrado entre 
o Governo dn República Federativa do Brasil e o Governo du !Re
púbiJca do Peru sobro n. Instalação e Funcionamento, na Cidade 
du St\o Paulo, de um Escritório da. Minero Peru Comcrcla.I, 

Art. 2.0 Este Decreto Legislativa entra cm v1gor no. data de 
sua publlcnçiio. 
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PAR.ECEltES N.us 2H E 215 DE 1979 

Sobre o Projeto de Lei da Câmn.ra. n.0 05, de 1~79 
(n.0 5.744-B, de 1!178, na Casa de ori~t'"Cfil), ltUe "autori:t:t 
a revers!io ao Município de Ga.ranhuns, Estado de J•er~ 
nambuco, do terreno que menciona", 

I•J\RECER N.0 214, DE 197!1 

Da Comissã.A ele Agricultura 

ltela.tor: Senador José Lins 
O presente Projeto de Lei é oriundo do Poder Executivo. Es

tabelece n reversão, no Município de Gnrunhuns, Estudo de Per
nambuco. do terreno, com a li.rcn de quarenta hectares, deno
minado Sítio Engenho São Paulo. O imóvel é sttundo na locali
dade de Vó.rzea naquele Municipio, tendo sido doado à União Fe
deral, por Escritura de 26 de julho de 1972, transcrito no Cartó
rio de Registro de Imóveis da Comurcn de Garanhuns, sob o 
n.• 24,359, no livro 3-BD, !Is, 19. 

Conforme Exposição de Motivos, que acompanha n. Propo
sição, o terreno em apreço fora doado ao Instituto de Fermentação 
do Serviço Nacional de Pesquisas Agronômtcas, do Centro Nacio
nal de Ensino e Pesquisas Agronômlcn.s. Nele deveria ser insta
lada uma Estnção de VitJcultura, o que, porém, não aconteceu. 

Em face do não cumprimento ctn obrigação, a Prefeitura Mu
nlcipn.l postulou a devolução, que teve a. concordância do MJnls
térlo da Agricultura e que a Proposição autoriza. 

A Câmara dos Deputrtdos aprovou a matéria que, agora, ê 
submetida no Senado Federal. 

Somos pela aprovação do presente Pro.1eto de Lei. 

Sala das Comissões, 23 de mala de 1079. - Agenor 1\Iari~ 
Presidente. Eventual - José Lins, Relator - José IUcba - J•a.-;~ 
SOS Põrto. 

J•ARECER N.0 215, DE 1979 

Da Comissão tle Finanças 

Rela.tor: Senador .Marcos Freire. 
No. forma regin1entnl vem n exame da Comissão de Finanças 

o projeto de lei que autorlza a reversão ao Munlcipio de Gnra
nhuns, Estado de Pernambuco, do terreno que menciona. 

A proposição é de iniciativa do Poder Executivo, sendo sub
metida à deliberação do Congresso Nacional nos termos do n.rt. 51 
da Constituição. 

Nn Exposição de Motivos que acompanho. a Mensagem Pre
sidencial, o Senhor Ministro de Estudo da F'azenda destaca: 

''No anexo processo, cogita-se dn. reversão ao MunlciR 
pio de Garnnhuns, no Estado de Pernambuco, de um ter
reno, com n área de 40 ha, denomlno.do ''Sítio Eng·enho 
São Paulo", encrnvudo na proprif!dnde "Várzea" naquela. 
Municipalidade. 
. . . . 2. O aludido bem fora pelo citado Munlciplo doado it 
União <Mlnlstérlo do Agricultura - Instituto de Fermen
tação do Servh;o Nacional de Pesquisas A~onõmlcas do 
Centro Nacional de Ensino c Pesquisas Agronõmlcasl, para, 
ali, instalar uma Estação de VIticultura. Aceitou-o a 
Unliio, mercê de Decreto n.• 50.940 de 13 de julho de 1961, 
lavrando-se a respectiva Escritura cm 26 de julho de 1972, 
transcrita no Registro de Imóveis dn. Comnrco. de Gn
ranhuns, em •I de agosto de 1972. 

3. · Ocorre, porém, que, ulteriormente, deixou o imó
vel de ser utlllzado no objctlvo a que se destinara, 

4, Com nsslm ser, pleiteou o doador - Munlciplo de 
Go.ranhuns - a reversão do terreno a. seu patrlmônio, a 
llm de ali, Instalar o novo matadouro munlclpol. 

5. Com tal reversão plenamente coricordn o Minis
tério do Agricultura, mercê de despacho de S. Ex.• o Sr, 
Ministro daquela Secretaria de Estado. 

6. Oplna, também, tnvornvelmente, o Serviço do Pa
trlmõnlo do Unli\o, com o beneplácito da Sccrctarin-Ocral 
deste Mlnlstérlo." 

Tratn-sc de ó.ren de terra que deixou de ser usnda para o 
objctlvo previsto, qual seja a lnstalaçi\o de uma Estação de VIU
cultura. 

Ant.c ns rnzPes npreeenladns, opinamos p<!la aprovação do 
Projeto de Lel dn Cftmaro n.0 5, de 11>70. 

Snln das Comissões, 10 de abril de 1070. - Cunha Lima, Prc~ 
sldcnte - 1\larcO:-J Freire, Relator - I\lauro ncncvhll..os - J..omnnto 
Junior - SiLldanha Den:l - Alberto Silva - ltuimundo Pnrcntt~ 
- Artonso CJlDlnfi~O - llcnrlque dt• J .. n H~t!Uc - Jut.a .. hy :\ta~ 
l:'ulhii.c:-~. 

I•ARI~CEit N." :.!lti, UE 1979 

Da Comis...,ão de ConstituiçÍlO e Justiça, sohrc o Otielu 
"S" n.11 17, de 197R <Oficio n." 42·J•tl\1C, de 12 de setembro 
de ll)7R, na origem), do Senhor l~ctiidentc do Suprt~mo Tri· 
bunal l~t.'ileral, encnminhn.ndo ao Senado Federal, cúpi:ts 
das notas taqui,;ráticas e dos acórdãos proferidos pelo Su~ 
premo Tribunal Federal nos autos do Recurso Extraordi~ 
nârio n.O 86.674~4, do Estado de Mato Grosso, o~ quais 
dt.-clnraram a inconstitucionalidade d:L cxprt."};s:.ão "IJara 
qualquer efeito" do art. 1.11 da Lei n.11 3.487, de 10 de main 
de 1974, daquele Estado. 

Relator: Senador Jlugo Ramos 

O Senhor Pre.sldente do Supremo Tribuno.! Federal~ pn.:ra b~ 
!lns previstos no n.rt. 42, VII, da. Constltulçã.o, remeteu n.o Senado 
Federal cópln.s das notas taqulgró.flcns e dos acórdüos proferld~~ 
por aquela Suprema. Corte nos autos do Recurso Extraordlnrí.no 
n.0 86.674-4, do Estado de Mato Grosso, os qua.is declaram a 
Inconstitucionalidade do. expressão ".. . pa.rn qualquer cfei to ... " 
do ort. 1.0 do Lei n.O 3.487, de 10 de molo de 1074, daquele Estado. 

Exa.minnndo as mencionadas cópias, v~ri!ico.mos que o rccor
:cntc, Juiz de Direito do Estado de Mo.to Grosso, vitH:r~ privado 
em seus proventos, por ocn.slúo de sua a.posentn.dorin cm dezembro 
de 1975, du. gratificação de representação de 10':·;. sobre o vcncl
mento-bn.se, concedida, cm carútcr ~ernl aos juizes mu.to-gros~ 
scnses, pela Lei n.o 3.487, de 10 de mnlo de 1974. c que n. vinham 
percebendo regularmente no exercicio da magistratum. Alegou~se 
que a lei cm n.preço, no conferir n mencionada grattflcnçüo, est~L
bcleccu que n mesma nüo se incorporaria "para qualquer efeito, 
aos vencirnento.s". 

Inconfonnn.do, impetrou mandado de segurança contra o at.o 
do Governador do Estado, que o nposcntou no cargo de Juiz de 
Direito dn. 2.11. vara da Comarca de campo Grande, sem o direito 
de perr.ebcr a Jntegrn.Udade dos vencimentos que rcccblu. em atl
vldade, com fundamento no art. 113, III. _da Constituição .Fr.dND.l. 
buscando restabelecer a dita grntiflcaçao de 10';:., arr,Uindn a 
violação constitucional dn. trrcdutibllidndc de vencimentos dos 
juizes. 

Por unrullmldude de votos. a scgumnçn. foi denC'g:ldu. pelo;, 
seguintes fundamentos: 

"Não fere o principio da. lrredutlbilldade de vencimentos 
do magistrado, o diploma legal que dispõe, no mesmo tem
po, sobre a. conccs.<;ão de gratificação ndiclonn.l. cnlculó.vel 
sobre o venclmento~base, é a sun. não incorporação, para 
qualquer efeito, aos vencimentos, pois o que a Curto. Mnb'l1[\. 
veda é a diminuição por lei postcrlor, do:; vrmc1rnentos 
que o magistrado, em exercicio antes de sua vigência, cs· 
tivesse percebendo. 

A irredutibllld~de proLegc a instituição, o exercício da ju
dicatura naquilo que entende com o.s gnrantlns constltu~ 
clonais normais de sua sobrevlvêncin. como poder relo.ti
vamentc independente . 
Se não ocorreu a redução pretendida, simplesmente por
que não houve a incorpornção da grntiflcnção nos venci
mentos, não se pode falar cm postcrgnção da norma cons
Utuclonal e nem em ofensa o. direito adquirido, a ser 
restaurado via do remédio heróico." 

Interposto recurso extraordinário c admltldo pelo Tribunal d~· 
Justiça de Mato Grosso, por percutir a questão sob o prisma r.ons~ 
Utuclonal, o processo foi remetido ao Supremo Tribunal Federal 
e dll;trlbuido ao Mlnlstro Cordeiro Guerra. 

A Procuradorin-Gern.I do. República opinou pelo conhecimento 
c provimento do recurso. 

O eminente Mln1stro-Rclator afirmou que silO direitos con~U
tuclonals dos magistrados n vltallcledadc, n lnamovlbllldodc c o 
irredutibilidade dos vencimentos, nssim como a aposcnto.dorla, cm 
qualquer ca.so, com vencimentos lntcg-m.ls, tudo arrimado no urt. 
113, I, II, III c I 1.0 da Constltulção, 

Fr1solt que, por vencimentos se há. de entender, nü.o :;ó o 
cstlpôndlo base, como todos os bencticlos otrlbuidos por lei nos 
magistrados, c que o lrrcdutlbllldodc dos vencimentos previsto 
na Corto Magno, runpnro c nsscgura tudo quanto o magistrado 
recebia em ntlvidade n. qualquer titulo, na hipótese de aposentn.
dorln, 

Dai a incongruência de um diploma legal que concede nos 
muglstrndo~ a grntiflcnção de 10% sobre o vencimento-base, "n 
qunl se lncorpornrá, pa.rn qualquer efeito, nos vcncimelitos", tanto 
nuús quanto, o impetro.nte recebera, cm atlvldnde, lt ~~rLLUfica~iio 
trnr;adu nCL lei lmpu1~nnda. Se recebeu, ndln.ntn. o Relator, dcln 
nilO poderia ser privada no npo.'icntnr~~c, sob pena d1• violuçflO 
dP :wu direito adquirido. 

.1\dmltl!·~se, como 1'r?. o V. l~córclilO recorrido, q1w nüo llollve 
a iu~orponu;üo dtl ~mtl!lcllçüo aos vencimento:-; porque o ILUmento 
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concedido .'lob n (onnn de gmtlflcn.çüo era restrito à n.tivldnde, 
.seria. o reconhcclmcnto de que n lei ordinária poderia. contornar 
o principio const1tuclonnl de lrrcdutlbilldndc dos vencimentos e 
dos proventos dn n.posentndorin.. 

Concluindo seu voto, o Relator conheceu do recurso e lhe 
deu provimento paro. conceder o. segurança pedida, dccllll'ando n 
inconstitucionalidade da parte tlnal do art. 1.0 da Lei n.0 3.487, 
de 10 de maio de 1974, do Estado de Mato Grosso, a saber as 
expressões: "a. qual nüo se lncorporn.rá, para. qualquer efeito, o.os 
vencimentos". 

A unn.nlmidndc de votos, o Plenário n.compn.nhou o Relator, 
tendo, entretanto, surgido dúvida suscitada pelo Departamento 
Judiciário daquela Suprema Corte, ante a desconformidade exis
tente entre o Extrato da Ata C!ls. 241 c a ementa da decisão de 
!Is. 26. Esta declarava a inconstitucionalidade da parte tlnnl do 
art. 1.0 da Lei n.0 3.487, de 10 de mnlo de 1974, a saber, as ex
pressões: "a qual não se incorporará, para. quo.lqucr efeito, aos 
vencimentos". Aquele declarava. a. tnconstituclonalidn.de apenas 
da expressão " ... para qualquer efeito ... " 

O Ministério Público Federal ofereceu embargo declo.ratór1o 
com o objetivo de ajustar a ementa e acórdão publicado no que 
consta do Extrato da Ata, que entendeu melhor re!letlr o jul
gamento, ou seja, a corrente dos julgadores que opinaram nela 
Jnconstituctonalldn.de tão-somente da expressão "para qualquer 
eleito". 

Apreciados os embargos opostos pela Procuradoria-Geral da 
República, em Sessão Plena., o Supremo Tribunal Federal expunglu 
o decisório não só da contradição, como da obscuridade, para 
declarar a lnconstituclonnlidade apenas da expressão " ... para 
qualquer ele! to ... " - vencido o Relator. 

Assim, o Pretória Excelso consagrou o principio de que é 
inadmlsslvcl a redução de vencimentos dos magistrados na !na
tividade, sob pena de ser desatendida a garantia constitucional, 
traçada no art. 113, nr e § 2.0, notadamente porque, na espécie. 
a gratiticn.ção não é prestação pecuniária eventual, mas inerente 
à condição de Juiz. 

Cabe salientar ainda, que na apreciação dos embargos, o emi
nente Ministro Thompson Flores, Presidente do Pretória Excelso, 
manifestou sun preocupação no tocante às imprecisões que "se 
não dirimidas c d!lucidadas, poderiam levar o Senado, ao receber 
u comunicação para os !lns do art. 42. VII, da Constituição, a 
entrilr em dúvida". 

O acórdão pro!erido em 4 de mala de 1978 c publlcado em 
30 de Junho do mesmo ano, no Diãrio da Justiça, esta encimn.do 
pela seguinte- ementa: 

"Embargos de declaração recebidos para declarar que 
a inconstituc!onnlldadc do nrt. 1.0 da Lei n.0 3.487, de 
10 de maio de 1974, do Estado de Mato Grosso, se restringe 
à. expressão "para qualquE:r efeito", con!lrmado o acórdão 
quanto ao conhecimento e provimento do recurso. Explicl
tn.ndo o Relator, vencido nesta parte, que declarava a ln
constltuclona!ldadc de toda a parte !lnal restritiva do 
art. 1.0 da Lei n.0 3 .487, de 10 de malo de 1974, do Estado 
de Mn.to Grosso.'' 

Pelo exposto, constatn.do. a obed1éncio. nos aspectos !onna.i.s 
estabelecidos no art. 116 da Constituição, c tendo em vista a deter
minação do art. 42, VII, da Lei Mnlor, combinado com o art. 100, 
n, dO Regimento Interno do Senado, fonnulamos o seguinte 

PROJETO DE RESOLUÇAO N.0 26, DE 1979 

Suspende a execução -em parte do n.rt. J.C1 da Lei 
n.n 3.487, de 10 de maio de 1974, do Estado de I\olato GroSRo, 

O Senado Federo.! resolve: 
Artigo único. Ê suspensa, por lnconstituclonnlidn.de, nos ter

mos da decisão deflnlttvn do Supremo Tribunal Federal, proferida 
em 4 de mnlo de 1978, nos autos do Recurso Extraordinário 
n.o 86.674-4, do Estado de Mato Grosso, a execução do art. 1.0 da 
Lei n.0 3.487, de 10 de mala de 1978, do Estado de Mato Grosso, 
na pn.rte referente b. expressão "para qualquer efeito". 

Sala das Comissões, 23 de mato de 1070, - llenrlque de La 
Rocque, Presidente - lluf:'o Ramos, Relator - Almlr Pinto -
Aloy:ilo Chaves - llelvidio Nunes - 1\loncyr Dalln. - lla.lmundo 
J•arente - Aderbal Jurema - Lâznro Barbozn - l\lurllo Bada.ró. 

l'ARECt;R N.0 217, DE 1979 
Da. Comls.."'flo de Constituição e Justiça, sobre os I»m· 

jctos de Lei do Senado n.11 21H, de 1976, que "determina 
a aplicação de 20% do Fundo de t•articlpação dos l\lunlci
ploM em programns de edUCil(ÍlO pré-c:icolar e de t.u Grau"; 
e n." 1, de 1977, que "inclui no conceito de ensino de 
1." Gram, pural fins do diS(JOSto no a.rt. 59 dn Lei n.u 5.692, 
de 11 de agostd de 1971, o ministrado a crinnças de Idade 
interior a. sete unm~". 

Jtelntur: Semulor Aderbal JurernaL 

Os projetas de n.oo 218, de 1976, c I, de 1977. de autoria, 
respccttvnmcntc, dos Senadores }i'ro.nco Montoro e Otto Lchmn.nn, 
foram anexados por identidade de objeto: diversos na ementa.. 
pretendem, ambos, a apllcação de fundos municipais ao ensJno 
mlnlstro.do a crianças de idade Inferior a sete nnos, ou seja, a 
destinação de recursos, conferidos às ed111dades, à educação pré
escolar. 

O tema não é novo c até proposta de emenda constitucional 
nesse sentido rol apresentada, em legislatura. n.nterlor, pelo Se
nador João Calmon. 

Sustenta o autor da primeira proposição que o Governo Fe
deral niio elo.borou, o.té agora, nenhum plano especial ou projeto 
de envergadura relacionado com o atendimento à educação pré
escolar, recn.l.ndo, em conseqüência, a responsab1Udnde de tal aten
dimento, "sobre os Estados c Municípios, que encontram sérill.S 
dl!iculdades !!nnncelras paro. a prestação desse serviço. 

Snllentando o quanto continua, nlnda, dlscutlvel, o conceito 
de pré-escolar, o Senador Franco Montoro adverte que ''para 
alguns, inclui n rase do nascimento aos seis anas· de Idade", en
quanto outros consideram-no "o periodo compreendido entre os 
dois nos seis anos, sendo precedido das !ases lactente (primeiro 
ano de vldnJ e ablactente (de um a dois anos)". 

Prosseguindo, afirma: quanto à. urgência da medida preco
nizada: 

"Um dos instrumento.' que poderá contribuir para 
esse !!m, cm todo o território nacional, é a permissão le
gislativa para que as munlcipalldades possam apllcar em 
educação pré-escolar uma parte de sua cota do Fundo 
de Participação dos Municípios. 

Muitos Pre!eitos desejam e!etuar essa apllcação -
que corresponde M rea.is necessidades da comunidade lo
cal - mas estão impedidos de !nzê-lo, pela disposição res
tritiva do art. ~.' do Decreto-lei n.o 835, de 1069, que obriga 
a aplicar a parcela de 20% destinada à educação em 
"programas de ensino de 1.0 Grau". 

Para corrigir essa situação, o presente projeto esta
belece expressamente que a parcela de 20% do Fundo de 
Participação dos Municípios poderá ser apllcada também 
em "programas de educação pré-escolar." 

Outro não é o intuito do Senador Otto Lehmann que, justifl· 
cando o ProJeto n.O 1. de 1079, considerado injuridlco em parecer 
do Seno.dor Nelson Carneiro, assim replicou: 

"Não visa o projeto, além do mnls, tornar obrigatório. 
a educação ministrada em escolas maternais c equivalen
tes, mas tão-somente, facultar que dela usufruam pessoas 
menos favorecidas." 

Lembrou, na oportunidade, que o Tribunal de Contas decidiu 
"não constituir ilegalidade o uso dos recursos que lntegrrun os 
vinte por cento da Receita Mlmic1pal p:l..ra programas de ectucn
ção pré-escolar lvide Parecer n.0 1.038177 do Cons~lho Federal 
de Educação!". 

Esse mesmo julgado seria o caminho Indicado à solução do 
problema pelas Prefeituras, sem o.rranhões cm sua aUtonomia, cla
ramente vista a desnecessidade de lel federal sobre o assunto. 

Devemos reconhecer, no entanto, a significação humana da 
iniciativa. bem como a relevãncin. e gravidade que o ensino pré
escolar assume no contexto globo.l do. formação da infâ.nclo. c da 
juventude. Entretanto, aprovado, qualquer dos projetas não slg
nl!!carla o. solução do problema, contribuindo, adcmnls, para agra
var o.s angústias flnnnceiro.s dos Municípios, pois, para cobertura. 
com o mesmo percentual, de todns ns despesas com o ensino do 
1.0 Grau, crin.dos novos serviços e obrigações, .o.s edilldndes, à mln
güa de recursos, terminariam propiciando inadequadamente o en
sino fundamental, incapazes de racionalizar os custos opern.clonal.s 
dos serviços públicos, que, de modo precário, prestam às suas 
comunidades. 

SaUentc-se que as municipalidades desejosas de Implantar 
serviços de ensino ou educação pré-escolar, não sofrem Impedi
mento legal para !nzõ-lo com a parcelo. niio vinculada de suo.s 
contns no FPM, que oscila entre 68t;;, c 48% do total recebido, 
conforme seja ou não o Munlciplo pnrtc lntcgrnntc do.s regiões 
mctropolltnna..s, bastante que Incluam os gostos correspondentes 
nos seus respectivos plnnos de apllcnçi'Lo. 

Reconhecemos que o problema da educação pré-escolar exi
giria outro tipo de solução que, dadas suas mUltiplas dimensões, 
estarln rcclamn.ndo o estudo de novn.s !antes de recursos, cm vtstn 
dn escassez dos ntunlmente dcstinndas no ensino prlmt\rio. 

Tnmbém nflo se deve perder de vista que este último, ldent1-
f1cndo pela Lei n,0 5,692/71 com o de 1.0 Grau, é umn dns gmndcs 
prlorldndc:; nnclonnis, prevista. nn Constltulçilo que, no rcgulnr o 
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uso dos recursos vinculados àquele ensino, se refere, expressa
mente, nos limites de 7 a. H a.nos lo.rt. 176, § 3.0 , item IIJ. 

Se, n~ prellmin~r. ns duns proposições pMccem elldlr qualquer 
elv~ de lnjurldlcld~dc c lnconstltuclon~lldndc, nmbllS ~fcltns à 
técnica. leglsla.tlva, ca.be-nos preservar a. autonomia. municipal, 
princlpnlmente no que ta.nge o problema de peculln.rísslmo inte
resse do. comuna, qua.l o da. dcstlno.c;üo dos seus recursos orça
mentários. 

Os projetas referem-se 1mpl1cltnmente, à ma.tér!a de direito 
o.dminlstrn.tlvo (dcstlnn.çã.o de recursos à educação) c fina.ncciro 
(aplicação de vcrbns orçamcntárinsl. Esta Comissão incumbe falar 
sobre o mérito - como fizemos - nos termos do n.0 6, do item I, 
do Mt. 100, do Regimento Interno do Senndo. 

Por isso, nos pronunciamos pela inconstituclonnlldnde e lnju
rldlcldndc c pela rejeição de =bos os projetas. 

Sal~ dns Comissões, 23 de mola de 1070. - Henrique de La 
Rocque, Presidente- Aderbal Jurema, Relator- Amaral Furlan -
Mlll'ilo Ba.daró - Bernardino Viana - Raimundo Parente - !Iugo 
Ramos, vencido - Lázaro Barboza, vencido - Belvidío Nunes, 
pela lnconstltuclona.Udn.de - Aloysio Chaves - Cunha Uma, ven
cido - Tancredo Neves, vencido. 

PARECER N." 218, DE 1979 

Da Comissão de Constituição e Justiça, sobre o Pro
jeto de Lei do Senado n.0 48, de 1979, que i

4acrescenta 
parágrafo único ao artigo 2.0 do Decreto n.0 24.150, de 20 
de abril de 1034." 

Relator: Senador Cunha Lim.'\, 

o Projeto sob exame, de autoria do ilustre Senndor Lázaro 
Bo.rbozn., visa a acrescentar parágrafo ao Decreto n,0 24.150, <Lei 
de Luvas), para permitir em caso de remuneração de locações 
comerciais, a soma da contagem dos contratos sucessivos de dura· 
ção inferior a 5 <cinco) anos, 

Nn Justl!lcação, após re!erlr o pacitlco entendimento jurls
prudencial no sentido de admitir a soma dos prazos das locações 
consecutivas para o perfazimento do qülnqüênlo, para efeito de 
renovação da locação comercial, arremata o Autor: "o presente 
Projeto outro objetlvó não tem senão o de !ormallzar c dlsclpU
nnr através de medida leglslntlva o que j:i. é, sem dlscrep:i.ncla, 
assegurado pelo jurisprudência de nossos egrégios Tribunais". 

Sob os aspectos juridlco-constltuclonals c de técnica lcglsla
tivn, assinale-se, apenas, que a denominação de ~<decreto" não 
deve fazer pensar em ato normativo regulamentar ou autônomo, 
de hierarquia inferior à da lei ordinária. J!: que, cm virtude do 
Decreto n.o 11.308, de 11 de novembro de 1930, que lnstltulu o 
Governo Provisório, após a Revolução de 30, esse Governo passou 
a legislar por decretos lart. 4.0 1. Um deles fol o 24.150/34, a Lel 
de Luvas. 

No mérito, o Projeto, consngrnndo jurisprudência vitoriosa, 
contribui para a certeza e a segurança que devem, tanto quanto 
possível, caracterizar a ordem jurídica. 

Isso posto, opinamos pela aprovação do Projeto, por consti
tucional, jurídico, de boa técnica legislativa c, no mcrito, opor
tuno e conveniente. 

Snla dns Comissões. 23 de mnlo de 1079. - Jlenrique de La 
Rocque, Presidente - Cunha Lima, Relator - Tancredo Neves -
AIQysio Chaves - Helvidio Nunes - Bernardino Viana - Rai
mundo Parente - Aderbnl Jurema. - Amaral Furlan - llugo 
Ramos - Murilo Badaró. 

PARECER N,0 Zl9, DE 1979 

Da Comissão de Constituição e Justiça, sobre o Oficia 
"S" 22, de 1978 (Oficio n.11 59/SR - P/MC de 24-10-78, na 
origem) do Senhor Presidente do Supremo Tribunal Fe
deral encaminhando ao Senado cópias das notas taqui
gráflcas e do n.córdão proferido pelo STF nos autos do 
Recurso Extraordinário n.0 78.600·7 do Estado de !'tUnas 
Gerais, o qual declarou a incon.<ttitucionalídade do art, GO 
da Lei n.n 4. 747, de 9 de maio de 1968, daquele Estado, 

Relator: Senador Murllo Badaró, 

O Senhor Presidente do Supremo Tribunal Federal remeteu a.o 
Scnndo Federal cóplns dns natos tnqulgrúllcns e do ncórdüo pro
ferido por a.quelc Pretória Excelso nos autos do Recurso Extro.or
dlnúrlo n.0 78.600-7, do Estado de Minas Ocrnl1, o qunl declarou 
n tnconstltuclonalidnde do n.rt. 60 do. Lei n.o 4!147, de O de mula 
de 1068, dnquclc Estndo. 

Annllsnndo-sc as mencionadas notM, vcr1rlcamos que o recor
rente, originariamente, lmpetrou mandado de segurança contra o 
Instituto Estadual de Florestas na Vnra dos Fellos da Fnzcndn. 
Públlca, cm Belo Horizonte, nr~Ulndo a lnconsLltuclono.lldndc de 
numerp.sos dispositivos da Lei n,u 4.747, de O de mala de 1008, do 
Estado de M.lnn.o; Ocrnls. 

Com efeito, a lei impu~mnda confere, entre outras atribuições_ 
competência no Instituto Estadual de Florestas parn o exercício 
regular do poder de policio., além de Instituir taxa Florestal incl· 
dente sobre o valor dos produtos ou subprodutos florestais c sobre 
o valor do desmatamento. 

A segurança foi denegndn, repelida. as tnconstlt.ucionalldndes, 
arrimada cm aresto do próprio Tribunal de Justiça do Est.ndo, no 
apreciar agravo de petição da mesma espécie dos autos. 

Inconformado, o recorrente agravou n decisão do juizo de 
primeiro grau, tendo o Egrégio Tribunal do Estado de Minas 
Gerais lnadmltldo o recurso cxtraordlnãrlo, mas provido o a~rnvo 
para melhor exnme da prova. 

A douta Procuradoria Geral da RepUblica, n.precln.ndo n ma
téria, opinou pelo não conhecimento do recurso, após tecer lon~ns 
considerações sobre o mesmo. 

Relatanao a apelo extremo, o eminente Ministro Cordeiro 
Guerra sustentou a tncensurabllldnde dn competência do Inst.l
tuto Estadual de Florestns de Minas Ocruls, cuja atlvldndc pri
mordial está. voltada para a defesa do Interesse público. Concluiu 
seu voto, invocando os suplementos do parecer da Procuradoria 
Geral da RepUblica, não conhecendo do recurso. 

Pedindo vista, após o voto do Relatar, o eminente Ministro 
Leitão de Abreu argumentou que, na espécie dos autos, não é 
configurãvel o exerciclo regular do poder de polícia sabre a con
sumidor, porque a taxa só poderia ser imposta sobre o produtor. 
além de considerar irrelevante que a mesma tenha sido definida 
coma contribuição pnrn.flscal, "pais esse qualificativo não priva 
a mencionada taxa do seu cnrãter primitivo, isto é, taxa mesmo". 

Ainda na sustentação do pedido de vista, frisou aquele emi
nente julgador que a lcl impugnada tentou dlsslmular a equiva
lência entre o fato gerador c a base de cãlculo da taxa florestal 
e o fato gerador e a base de có.lculo do ICM, concluindo seu vot<l 
conhecendo do recurso c lhe dando provimento para declaru.r o 
lnconstltuclonalldodc do art. 60 do lcl estadual cm tela. 

DJante da cantrovérsta suscitada pela questão, pediu vista a 
eminente Ministro Bllac Pinto, contestando as razões do Minis
tro Leitão de Abreu e adotando como fundamento do seu vot<l 
o parecer da Procuradoria Geral da República, invocada pelo 
Ministro Relator. 

Ainda não dlrlmldo o Julgamento, pediu vista o eminente Mi
nistro Cunha Peixoto para reconhecer n lnconstitucionalidndc do 
taxa, no considerar o preço da mercadoria, base de cálculo para o 
pagamento do ICM, c o valor dos produtos ou subprodutos fio~ 
m.;ta.is, como expressões sinônlma.s. 

Mais uma vez foi pedido vista, desta feita pelo saudoso MI
nistro Rodrigues Alcklmln, para acompanhar os votos dos Minis
tras Leitão de Abreu c Cunha Peixoto, declarando n lncon;;tltu
cionalldndc da taxa florestal porque n. mesma não encontra base 
de cálculo que a legitime. 

Em sintesc, a Supremo Tribunal Federal reconheceu n ileg-1~ 
Umidade da taxa florestal que tem coma bnsc de cálculo a que 
serve para incidência de imposto, na forma. do disposto no art. 
18, § 2.0 dn Constituição Federal. 

O acórdão, relatado pelo Ministro Leitão de Abreu, vencido o 
Relator, é datndo de 11 de mnlo de 1078, estando encimado com 
a seguinte ementa: 

Taxa florestal IMGl. Sua cobrança tomn.ndowsc como 
base de có.lculo n que serve para n incidência de impost.o. 
Imposslbllldnde IC.F., art. 18, § 2.0 1. Inconstltuclonalldndc 
do art. 60 dn Lei n.o 4.747, de 0-5-68, do Estado de Mlnns 
Gerais. Recurso extraordlnó.rlo conhecido e provido. 

A vista do exposto, observadas os aspectos formais estabeleci· 
dos no nrt. 116 da COnstltutçüo, c o que determina o art.. 42, VIl. 
da Carta Magna, combinado com o nrt. 100, II, do Regimento 
Interno do Senado, tormulnmos a seguinte: 

PROJ'ETO DE RESOLUÇAO N.0 27, DE 107n 

SusJ.ende a. execuçiLO do art, 60 ela Lei n.t• 4. 747, de 
9 de mnlo de 1068, do Estado ele Minas Gerais, 

O Senado Fedcrnl resolve: 

Artigo único. l!: suspensn, por tnconstitucionallclndl', nos ter· 
mos da decisão dcUnltivn do Supremo Tribunal l"cclentl proferida 
cm 11 de mula de 1068, nos nulos do Recurso Extmordlnárlo 
n,o 78.600-7, do Estado de Mlnnll Gcmls, n execução do at't. 00 
da Lei n." 4. 747, de O de mala de lOilU, dnquelc Estado. 

Sala dns Comissões, 23 de mala de 107fl. - llenrlquc de I..:\ 
ltocquc, Presidente - 1\lurllo Uadarú, RelatO!' - 'l'<mt~rctlo Neves 
- Cunh1' LhntL- Ah•ysio ChiWt~ - llelvidlo Nunt~S - ltaimundn 
I•nrcnto - Adcrhnl Jurem" - nernurdino Vilum - llnl{o Rumos 
- Amn.riLI Furlun. 
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I'Aitt;CEit N.' 220, DE 1979 

D" Comissão de Constitui~iio e JusUt:;a, sobre o I•ro
jeto de Lei do Senado n,o 75, de 1979, que "dispõe sobre 
:l transmb-são, por emissoras de rádio e televisiio vincula
dtts à UnifLo, de programas de deba.t.e8 sobre problemas 
brasileiros, e dá outras providências." 

ltclator: Senador Murilo Badaró. 

o Projeto que passamos a examinar, de autoria do eminente 
senador Franco Montara, objetiva a expansão dos debates sobre 
problemas brn.slleiros, através da sua divulgação semanal cm emis
soras de rádio c televisão sob o controle direto da União. 

Tais debates seriam reallzados sob a responsabilidade do Con
gresso Nacional, e coordenados pelos Comltes de Imprensa da 
Câmara dos Deputados e do Senado Federal, conjuntamente com 
um rer.resentantc indicado pela llderança de cada partida polí
tico. 

O ohjetivo da proposição, como se veritica do seu texto, me
rece todos os encômios, dada a preocupação do seu AuWr crn es
tende!' , programa de estudos braslleiros a toda a população, im
pondo-lhe seriedade, c isenção, por via do processo Imaginado 
pora a sua organização c execução. 

Em que pesem tais propósitos, contudo o Projeto é lnconstl· 
tuclon><l, !njuridlco e, em termos de técnica legislativa, ln!ellz· 
mente, Inviável. 

O Congresso Nacional, a cuja responsabilidade tlcarla a pro· 
gramação semanal reivindicada pelo Projeto (art. 1,0 ), não exis
te como figura juridica, Compõe-se, como sabemos, da Câmara 
dos Deputados c do Senado Federal, os quais, como órgãos do Po
der Legislativo, têm Mesas Diretoras n.utõnomas, recebem distin
tas dotações orçamentárias da União, têm suas atribuições re
gulada.<> pela Constituição Federal e, através dos seus respectivos 
Regimentos Internos, têm regulamentados e disciplinadas os suas 
atlvldn~~.:.s de trabalho. 

~lesmo que se quisesse dar configuração jurídica à entidade 
.CoHgrcsso Nacional, de existência abstratn, não se lhe poderia 
criar cnmpetênciq.s, só passiveis por Intermédio de reformas cons
tltuclon .!::. 

Igu;llnlCntc, não .c;c pode, por via de lei ordlnó.rla, crlnr-.'ic 
n.trlbulcú,J - tipicamente regimental - para as lideranças dos 
Partldo's Políticos, consoante a nornla pleiteada pelo art. 2.0 do 
Projeto. 

A atribuição que também se pretende para os Comitês de 
Imprensa da Câmara dos Deputados c do Senado Federal é, de 
1gual modo, Injurídica. Os mencionados Comitês têm existência 
apenn::; re~mental. Nõ.o são sociedades civis nem profissionais. 
Em col.st: 11 llência, não têm direitos nem deveres de natureza ju
rídica. A proposição, referindo-se expressamente a tais organis
mos de :-eprcscntaçõ.o de jornalistas - para efeitos exclusivamen
te reginiCntais -, lrla lnstituclonallzó.-los, conferindo-lhes uma. 
!lguraçüo legal que não tém. 

Uma lei ordinária, por outro lado, não pode t!xar como o !az 
o parágrn.Co único do art. 1,0 do Projeto - dia certo do. semana c 
horário Uetet·mlnado para as transmissões de uma programação, 
providências tlplcament6 de ordem regulamentar. Aà fazê-lo, es
taria interferindo com a ndmlnlstrnção do.s empresas divulgado
ras c tumultuando sua programação de trabalho. Na regulamen
tação e q uc se cuidaria de tais detalhes, resultantes presumida· 
mente dos entendimentos entre as partes interessados, que prc
scrvnrlam ns conveniências da empresa e ns da programação que 
se pretende divulgar em emissoras sob o controle do. União. 

A iclêln contida no. proposição, em suma, merece estimulas c 
deve ter continuidade para que se logre a sun execução, prova
velmente ntrnvés de entendimentos que se adequam às o.trlbu1· 
çõcs ctns Mcsns Dlrctoras da. duns Casa. do Lcg!slaUvo. Pela vln 
do Projeto de Lei, porém torna-se Inviável por não se hamonlzar 
com n Constltulçilo c por ser lnjur!dlca c talha de técnica leg\s· 
!ntlvn. 

Em fnce do exposto, opinamos pela rejclçilo do Projeto, por 
!nconstltuclonnl e lnjurldlco. 

Snln dns Comissões 23 de maio de 1970. - llenrique lle La 
.IWCIIUC, Presidente ·- ~lurilo Radar,), Relator - llelvídlo Nunes, 
pcln !njurl<ilcldndc- Aloy•lo Chaves, pcln !njurldlcldadc- Cunha 
Llnm, Vl'nr.ldo - Tancrt.'tlo Neves, vencido - Ilugo Ramos, ven
clclu - I.áznro narbozn, vencido - Arnn.ral Furlan - Rnlmundo 
J•nrcntc - lk•rnardlno Vlann. 

PARECER N,0 221, DE 1979 

Da Comissão de Constituição e Justiça, sobre o Projeto 
de Lei do Senado n.0 64, de 1979, que ~'altera o ~ 2.0 do 
art. 67 da Lei n.0 3.807, de 26 de agosto de 1960 (Lei Or
g-ánica da Previdência Social), modificada pelo art. 17 do 
Decreto-lei n.0 66, de 21 de novembro de 1966. Deterrnina 
que os benefícios concedidos pelo INPS serão reajustados 
na base do reajustamento do salário mínimo". 

Relator: Senador Bernardino Viana 

o Projeto sob exame, de autoria do ilustre Senador lo'ranco 
Montoro, altera a rcdação do § 2.0 do art. 67 da Lei n,0 3.807, de 
26 de agosto de 1960 - Lei Orgânica da Previdência Social -, 
modlt!cado pelo art. 17 do Decreto-lei n.0 66, de 21 de novembro 
de 1066, com o objetlvo de estabelecer que o lndlce de reajusta· 
mcnto dos benc!lclos concedidos pelo INPS, seja Igual ao percen-
tual de aumenW do salário mlnimo. '' · ·· · 

A matéria reproduz o PLS n.0 169, de 1975, Igualmente de au
toria do nobre Senador Franco MonWro,.. adotada a forma do 
Substitutivo desta Comissão, que o aprovou quanto à jurldlcldade 
e constitucionalidade, bem assim quanto ao mérito. 

Na justltleação, Informa o autor, Hembora a época do reajus
tamento dos bcneticlos seja a mesma, lsto é, o mês em que é re
visto o valor do salário mínimo, são dois os critérios adotados: 
um, em função da "politica. salo.rlal"; outro, em decorrência do 
percentual de aumento do salário mlnlmo. Por Isso, segundo en· 
tende, existe !lagrante disparidade entre o percentual de aumento 
do salário mlnlmo e dos benetlclos abrangidos pelo 1 3.0 do art. 5.0 

da Lei n.0 5.890173, c o percentual de aumento dos demais bene· 
!!elos, estabelecido pelo 1 2.0 do art. 67 da Lei n.o 3.807, de 1960. 

Trata-se, portanto, como acentua o autor, de Htratamento de
sigual a situações Idênticas, de tal modo que a maioria dos apo
sentados, a cada ano, vê, Inconformada, a redução dos proventos 
de sua aposentadoria". 

Ocorre, todavia, que nesta .nova oportunidade de reexame da 
proposição, verificamos que a remessa da indicação da fonte de 
custelo da medida às receltas de que trata o Titulo IV, Capitulo 1, 
da Lei n.0 3. 807, de 26 de agosto de 1960, não satls!az a norma do 
art. 165, paragrafo único, da Carta Magoa, que exige, quanto às 
propostas de modificações nos benefícios compreendidos na Pre
vidência Social, seja indicada o que denomina de "a corre:ipOn
dcnte fonte de custeio total", ou seja, a indicação de recursos es
pecificas, e não a mera. referência a recursos genéricos, globais. 

Diante do exposto, nosso parecer é pela. rejeição do Projeto, 
quanto ao aspecto constitucional. 

Sala das Comissões, 23 de maio de 1979. - Henrique de La 
Rocque, Presidente - Bernardino Viana, Relator - Cunha Lima, 
vencido - Tancredo Neves, vencido - Hugo Ramos, ,~encido -
Amaral Furlan - ~lurl!o Badaró - Aderbal Jurema - Aloyslo 
Chaves - Lázaro Barboza, vencido - Raimundo Parente -·Bel
vidio Nunes. 

PARECER N,0 222, DE 1979 

Da Comissão de Constituição e Justiça, ao Projeto de 
Lei do Senu.do n.0 305, de 1977 - Complementar, que ••dá. 
nova redação aos ~H~ 2.0

, 3,0 , 4.0 e 5.0 , e acrescenta pará
grafos (antigos e novos) à Lei n.0 5.172, de Z5 de outubro 
de 1966 (Códlco Tributário Nacional)", · 

Relator: Senador Aderbal Jurema. 
O presente Projeto, de autoria do eminente Senador Itamar 

Franco, tem o objetlvo de modlllcar a atual sistemática do rateio 
do Fundo de Participação dos Munlclplos - excetuando-so os 
Municípios Capitais dos Estados -, substituindo o distributivo 
pOpulação por um sistema de indicadores sociais. 

Na verdade, trata-se de uma dns proposições mo.ls bem elabo
rada. já encaminhada. à minha atribuição de Relator, oferecen· 
elo, além do texto de alto Interesse público, uma justlt!cação ju
diciosa c brilhante, auténtlco ensaio jurldloo sobre problemas 
doutrinó.rJos que têm suscitado, nesta Comissão, veementes e pro
longado& debates. 

Convem recordar que o vigente crliérlo de distribuição dos 
recursos do FPM fundamenta-se nas detenninnções do Código 
Tributário Nacional (art, 01 da Lei n.0 5.172/66), modlt!cado pel<> 
Ato Complementar n.0 35/67. Em !unção de tal leglslnçiio, dez por 
cento dos recursos são destinados aos Munlciplos do.s capitais dos 
Estados, n fim de serem dlstrlbuidos proporcionalmente nos coc
flclcntcs lndlvldunls de parUclpnção, tendo con1o bo.sc o tntor re
presentativo da população e do Inverso da renda per capita do 
respectivo Estado. O fator população, segundo as mesmas normas, 
concorre cm proporçfm dlrctn c o fntor renda per capita não é 
considerado cm relação a cnda Munlciplo, mas no Estado o. que 
pertence. Os restantes 00% (noventa por cento) são cnrrcndos nos 
dcmnls Munlcfptos proporcionalmente aos cocflclcntcs lndlvlduais 
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de pnrtlcJpnção, de acordo com ns cinco faixas de habitantes e.sta
bclecldns, que variam de até 10.000 a até mais de 100.000 habi
tantes. 

Em conseqüência, merece reparo a at!rmação, constante da 
brilhante justitlcaçüo do Projeto, de que o critério cm vigor - o 
Indicador população - é neutro para eleito de distribuição de 
recursos. 

Ressalte-se que não se pode subestimar o fato notório de que, 
com a lndustrínllzação, surgem os conglomerados urbanos, com a. 
migração dcsmensurada dos habitantes dns zonas rurais para. n 
cidade Industrial, o que, por s! só, vem justillcor a escolha do !nd!
cador população como !atar distributivo do FPM, 

Além disso, na receita global dos Municípios, a parcela corres
pondente ao FPM é tão mals slgn!!!cativa quanto menor aquela 
receita, eonfonne ilustra a tabela elaborada pelo mAM e publica
da cm maio de 1975 pelo Diário do Con{l'esso Nacional: 

RECEITA ESTIMADA 

Faixas de Receita - 1.000 FPM ·.:r 

Até 50 66,79 
De 51 a 100 57,45 
De 101 a 200 50,72 
De 201 a 500 41,42 
De 501 a 1,000 27,79 
De 1.001 a 5.000 14,56 
Além de 5.000 3,08 

Ao anal!sar-sc o critério sugerido no Projeto -. baseado cm 
Indicadores sociais -, vcrl!!ca-se que esses Indicadores !dentill
cnm-se com a mesmo. cxpllcaçiio do fenômeno sóclo-econõmlco, 
sendo que alguns, por serem altamente subjetlvos, tomam com
plexa a sua mensuração. Por outro lado, em face do ln ter-relacio
namento entre esses indicadores, conclui-se tecnicamente desn
conselhá.vel a.sua utilização para a medição isolada dos seus efei
tos, resultando, daí, o lator negativo para a v!ab!lldade prática 
da proposta formalizada pelo Senador Itamar Franco. 

No entanto não sP.ria esse O óbice a impedir o sucesso de uma 
proposição que Versa assunto da mais alta relevância e de:: inegável 
Importância na estrutura econõm!co-admlnlstratlva municipal. 
Emendas e entendimentos poderiam suprir suas eventuais talhas, 
na tentativa maior de se buscar aprimoramento para o rateio do 
Fundo de Participação dos Munlclp!os. O mesmo procedimento 
poderia ser adotado no tocante à melhor adequação do texto do 
Projeto à boa técnica legislativa. com a supressão, por exemplo, 
do § 4.0 que o art. 1.0 da proposição sugere para o art. 91 da citada 
Lc! n.o 5.172/66, já que não teria cabimento atribuir-se ao Pod~r 
Executivo o dever de editar decreto para tornar pública uma açao 
que, pelo Projeto, seria da competência do Tribunal de Contas da 
União. 

o grande Impedimento à tramitação do Projeto, a meu ver, 
continua sendo a expressa determinação contida no item I do ar
tigo 57 da Con•titu!ção Federal, lixando com !ndlscutivel clareza 
que pertence à competência exclusiva do Presidente da República 
a iniciativa dns leis que 11dlsponha.m sobre matéria financeira". 

Essa preocupação, aliás, é a espelhada na just!!lcaçiio do Pro-
jeto, a qual, de Inicio, registra que 

". , . convém deixar desde Ioga claro que não se trata de 
projeto versando sobre a "maté~a !!nancelra" a que alude 
o nrt. 57, item I, da Constltuiçao." 

E, nesse sentido, o ilustre autor produz abundante e inteli
gente argumentação, buscando os mals emérltos juristas para sub
•ldlar o ponto de vista que detende. 

Os argumentos oferecidos, lnfellzmente, não me convenceram. 
Estou convencido, etettvamente, que se torna mister, como diz o 
autor do Projeto, "que o Congresso Nacional assuma a plenitude 
de suas !unções e !acuidades, tais como de!!n!das na Carta Magna, 
pois coso contrário será reforçada a tendência, que hoJe se mostra 
avassaladora, de reduzi-lo a um mero papel !!gurntivo". 

E vou mais longe: para atingir sUa plenitude, mesmo sob ns 
regras modernas da necessidade de um Executivo forte - neces
sidade universalmente reconhecida -, o Congresso brasileiro prc
clsa da reforma constitucional, a !1m de que lhe sejam devolvidas 
prerrogativas que lhe permitam uma participação mais dlreta c 
atlva na vida da NaçilD. 

o citado !tem I do nrt. 57 da constituição é uma das normas 
que, cm primeiro plano, devia ser revista c ntunliznda, a fim de 
nUa obstruir, con!onne n experiência tem demonstrado nesses úl
timos nnos, a açuo do Poder Legislativo, 

Todavia, a. norma persiste cm plena vigênclo. e, cnq~nnto per
sistir, nüo há. como ultrupassó.-ln por vln de lntcrprctnçuo devera:; 
lnse1~um c duvidosa. 

O Fundo de Participação dos Munlelplos é matéria trlbuti\rln, 
encaixada, por conseguinte, no ramo do Direito Tributário. Foi o 
próprio Allomar Baleeiro - parlamentar e Jurista de saudosa me
mória, citado pelo autor - quem assinalou que o Direito Tributário 
é um ramo do Direito Financeiro, o qual, por sun vez, está contido 
no amplo universo da matéria rinancclrn. 

Na verdade, seria inviável tentnr-sc o argumento de que n 
matéria tributária não é matéria !lnancelra. 

Isto posto - e cm que pesem os altos propósitos do PLS 
n,o 305/77- Complementar, cujos estudos merecem n melhor aten
ção do Poder Executivo para oportuno aproveitamento -, opino 
pela rejeição do Projeto, por Inconstitucional. 

Sala das Comissões, 23 de maio de 1979. - llenrlque tle La 
Rocque, Presidente - Aderbal Jurema, Relator - Aloysio Cha\'CS 
- Tancredn Neves, vencido - Cunha. Lima, vencido - llch·ídio 
Nunes - Rnimundo Parente - llugo Ramos, vencido - 1\turilo 
Badaró - Bernardino Viana _ Amaral Furlan - Lázaro Barbo1.a.. 

PARECER N.0 223, DE 1979 

Da Comissão de Constituição e Justiça, sobre a ~ro,i1~tu 
de Lei do Senado n.o 96, de 1979, que "modifica a red:ujão 
do art. 2.0 da Lei n.o 4.266, de 3 de outubro de 1963, (lUe 
instituiu o salário mínimo do trabalhador". 

Relator: Senador Aderbal Jurema 

O Projeto cm exame, de autoria. do Ilustre Senador Nelson 
Carneiro, altera dispositivo dn. Lei n.• 4.266/63, com o objet!vo de 
Incluir a esposa ou companheira como fato gerador do so.lário
lamilla, ao mesmo tempo cm que amplia o limite de Idade do 
!!lho dependente, de 14 para 18 anos de Idade "ou, se estudante, 
até 21 (vinte e um) anos de idade". 

Em que pesem· os o.rgurnentos do autor, em sua bem funda
mentada justl!lcação, o que se hi\ de vcr!!!car. desde logo, é que 
n. matéria estende e amplio. beneficio compreendido no sistema 
prevldenclário, sem que seja indicada a tente de seu custeio total, 
contrnr!ando, dessa forma, n. norma do art. 165, parágrafo único, 
da Constituição Federal. 

Diante do exposto nosso parecer é pela sua rejeição, quanto 
il const!tuclonaltdade. 

Bala dos Comissões, 23 de mala de 1979. - Henrique de La 
Rocque, Presidente - Aderbal Jurema, Relator - Amuai Furlan 
- Murilo Badaró- Ralmundo Parente - BemardintJ Vió\na - Lá .. 
za.ro Barboza, vencido - Aloyslo Chaves - Cunha Lima, vencido 
- Helvidio Nunes - Tancredo Neves, vencido - Hugo Ramos, ven
cido. 

PARECER N." 224, DE 1979 
Da. Comissão de Constituição e Justiça, sobre o Proje

to de Lei do Senado n,0 28, de 1970, que "cria o Serviço 
Nacional Obri,catõrio, e dã outras providências". 

Relator: Senador. Cunha Uma. 
O presente Projeto, de autoria' li.; su.udoso Senador Ruy Car

neiro, reivindica a criação de um Serv!ço Nacional Obrigatório 
que, destinado a atlvldades l!gadas à segurança e ao desenvol
\'lmento nacional, se utilizaria dos conscritos válidos, excedentes 
às necessidades das Forças Armadas. 

Na Justitlcação do seu Projeto, o inesquccivel Senador Ruy 
Carneiro ressaltava num dos seus trechos: 

"A construção de rodovias c ferrovias, pontes c canais,· 
núcleos populacionais de segurança, colõntas agrlcolns pa
ra ullmentação supletiva e ensino, reflorestamento c ou
tras iniciativas reconhecidas pelo Governo como urgentes 
e prioritárias - todas assoeladas il. educação -, estariam 
respondendo a interesses nacionais e contribuindo paro. a 
ordem. Educando, reduzindo os transportes e colaborando 
dlretamcnte cm todos as operações sanitárias locais, o Ser
viço Nacional pode ser qualificado como compensador, re
dutor e até remunerador de despeso.s feitas em outros se
tores da defesa nacional." 

A proposição, enfim, reflete as pretlCUpaçõcs do Autor, no sen
tido de que se apresse a solução de alguns problemas brasileiros 
através dn força. de trabalho emergente de conscritos não npro
vcltndos, por excedentes, pelas Forças Armadas. 

O Estado-Maior das Forçns Armadas, ouvido sobre o Projeto, 
respondeu a esta Comissão, a 28 de setembro de H170, 'com algu
mas restrições ao texto da proposição, c in!onnou que Já rctnetern. 
il Presidência da República um projeto de lei "no QUal >ào de
tinidos os "outros encarg:os" de que trata o nrt. 02 c seu pnràr,:rnro 
único da Constltulçüo.'" 

Decidiu, cntüo, esta Comlssúo, aceitando Pnr<~ccr do Ilustre 
Senador José Llndoso, que n mntórin flcn.'isc tiObrestndn ntC n chc
l~ndn, no Senndo, elo mwclonndo Projeto do gxccut.lvo, CJIIl· con-
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tarJa com o trabalho do Senador Ruy Carneiro como valloso subsi
dio pnrn o seu estudo. 

Es.se Parecer data de 4 de abril de 1973. A seguir, a 24 de abril 
do mt:smo ano, a Comissão de Segurança Nacional, com Parecer 
do nobre Senador VirgiUo T:lvora, também opinou pelo sobresto.
mento. 

Agora, na Sessão Ordinária de 4 de abrll passado, o Senhor 
Presidente da Senado comunicou o !ato no Plenário, lntormando 
que, até aquela data, não chcgnra a esta Casa o prometido pro
jeto anunciado pelo Aviso do Estado-Malar das Forças Armad:J..'l, 
o que o Jcvavn a encaminhar o assunto novamente a esta Comis
são. a tlm de que tosse cte!lnitlvamcnte votado ou então r.e man
tivesse sobrestndo. 

Este o Relatório sobre o Projeto. 

A nossa opinião é n de que a matéria deva se manter sabres
tada. O !ato da delonga em regulamentar-se os "outros encargos" 
do art. 92 da Constituição - o que ainda. não se e!etivou, segundo 
a Presidência desta Casa - não deve ser um impeditivo para essa 
decisão, pois, mais tarde ou mais cedo, aquele dispositivo constJ
tuclanal terá de ser complementado. 

Mantêm-se, pois, as mesmas razões que Induziram e~ta Co
missão, em 1973, a sobrestar o Projeto, fortalecldn.s pelo fato de que, 
com tal decisão, se estnrla lgunlmente homenageando o alto espí· 
rito público que sempre presidiu as ações e atitudes de Ruy Car
neiro no ConBTessa Nacional. 

O nosso voto é, pois, pelo sobrcstamento. 
Sala das Comissões, 23 de maio de 1979. - Henrique de La Roo

que, Presidente - Cunha Lima, Relator- Almir Pinto - Aloysio 
Chaves - Helvídlo Nunes - Moacyr Dalla - Raimundo Parente 
- MurilÓ Badaró - Aderbal Jurema. 

O SR. PRESIDENTE <Nilo Coelho) - O ExpedLente lido vai 
à publicação. 

Sobre a mesa, projetas de lei que serão lidos pelo Sr. to-se
cretário. 

São lidos os seyuíntes 

PROJETO DE LEI DO SENADO N.• 146, DE 1979 

Altera o art, 26 da. Lei n.0 6 001, de 19 de dezembro 
de 1973 - dispõe sobre o Estatuto do [tndlo. 

O Congresso Naclonnl decreta: 
Art. 1.0 O art. 26 da Lei n.' 6 ,001, de 19 de dezembro de 1973 

-Estatuto do !ndlo - passa a vlger com o acréscimo dos seguintes 
parágrafos, renumerado seu paràgrafa único para ~ 1.0: 

"§ 2.0 A União, na execução do disposto neste nrtico, 
promoverá nção dlscrlmtnatórln a fim de distinguir, para 
efeitos de desapraprLação, as terras cnracterlzadas compro
vadamente como de posse Imemorial das tribos indígenas 
das relntivas ao domínio privado reservadas aos sllvicola..s. 
1 3.0 A União declarará de utilidade pública, para !ln' 
de desapropriação, ns terras de dominlo privado destinadas 
aos sllvicola.s, e apuradas na respectiva ação dlscrimlna
tórln. 
~ 4.0 A sentença que julgar a ação discrimlnatórln decln
rará. a nulidade e a extinção dos efeitos jurídicos de titulo 
referente n pro~ricdade, posse, ocupação ou qualquer outrn 
fonmn de domtnio sobre terras consideradas de posse 
Imemorial dns trlbos lndlgenas. 
1 5.0 A nulidade e a extinçiio declaradas na fonnn do 
artigo anterior não dnrii.o direito a qualquer indenlznção 
ou açii.o contra n União." 

Art. 2.0 Esta Lei entra em vigor nn datn de sua publicação. 
Art. 3.0 Revogam-se as disposições cm contrário. 

Ju!itllicmção 

Os silvícolas como tutelados da União, tem direita a proteção 
c respeito de suO. Integridade tisica, bem como das terras por eles 
lmemorlnlmcnte habitadas. 

Sendo, eles, Indiscutivelmente, os primeiros c autênticos brn
.sllclros, senhores absolutos desde tempos imemorinl~ de todo tcrt:_J
tórlo naclonnl, nlém de todo respeito c c~nsidcrnçuo qui! !hc suo 
<lcvldos, tem direito nos melas de subslstcncln c liObrcvivencln a 
fim de nflo serem dlzlmndos, 

Infelizmente, nns mais vttriadns ~cglõcs do Pnis, tem se regis
trado problemas e contllto!-1 entre mdios c rurall.st.a.s, os quni.s 
multas vezes decorrem Uc cxcusos intcressc:1 de ten~elros que lnsu
!lnm os ünimw; de uns contra os outros, Impedindo po!-i.sam elt~s 
convlvt•r l'lll ambiente ele paz c lmnnontn. 

Tanto J:.i.so C verdade, qtw o GuvPrno tem cnnvoí~ado~ o Q:ln
;;t:lllo de Sl'~~urnnça Nndunal par;l dirimir l':;sas ~.ILuaçoe:~. q1w 

como conseqüência tem acarretado prejuizos a produção de rique
zas, em prol do Pais, bem como criado cllmas de agitação e lnsta
bllldade social com perigosos retlexos pnro. a Integridade dos 
slJvícalns. 

A solução todavin se encontra na interpretação do texto do. 
Estatuto do !ndlo, o qunl diferencia as terrns de posse Imemorial 
das slJvicolas daquelas que a eles venham n ser reservadas peln 
União e que envolvem sauaçõcs jurídicas distintas. 

Esse é o entendimento não só do espirita da lcJ, como, tam
bém, do Parecer n.0 41/76 da Consultorla Jurídica do Ministério 
do Interior, proferido no Processo Adm!nlstratlvo n.0 11.914, c que 
foi devidamente aprovado pelo ex-Ministro Maurício Rntlgel Reis. 

Entretanto, devido a Inobservância pela União da distinção 
formulada no nrt. 17 da Lei n.O 6.001173 (Estatuto do !ndlol, com
binado com o parágrafo únlc() do seu nrt. 26, é que tem dndo 
origem nas can!lltos entre silvicolas, sitiantes e fazendeiros. 

Numa única vez, através do Decreto n,o 73.233, de 30 de 
novembro de 1973, cumprindo o disposto no seu art. 5.0, a União 
cumpriu na prática esses dispositivos IegnJ.s e as reservar aos 
indlas Xavantes, sob a denominação de Reserva Indígena de São 
Marcos, tcrrns situadas no Município e Comarca de Barra do 
Garças, Estado de Mato Grosso. 

A falta de discriminação das terras, nlém de não assegurar nos 
silvícolas a posse de sun.s terrns, ou por eles pretendidas, tem 
Inclusive causado prejulzos ao Banco do Brasil S.A. e ao Banco 
da Amazõnla S.A., os quais, após apurados exames dos títulos de 
propriedade dos mutuários, lhes tem concedido tlnanclamento para 
suas aUvidades ngropastorls, 

Concretlzados os empréstimos, mediante garantia hlpotec:i.rJa 
das terras, a exemplo do que ocorreu nos Estados do Paraná e de 
Mato Grosso, a Fundação Nacional do lndlo ao seu exclusivo 
nrbltrio tem sempre concluído que as terras dadas em garantia 
são Indígenas, e, que os mutuários, sem qun.lsquer indenizaçõe.s, 
delas deveriam ser expulsos sem procedJmento jucllcial, como 
usurpadores de terras de silvícolas, eis que integrantes de reserva 
indígena. 

Outrossim, n tlm de não pagar indenlzações tem slstematlcn
mente negado aos proprietários, por ela habitualmente denomi
nndas posseiros, o direito ao ressarcimento do valor das terras, 
fundament:mdo o seu procedlme~to no art. 198, §§ 1." I! 2.o, da 
Emenda Constitucional n.• I, de 1969, em flagrante desrcspeLto a 
garantia do direito de propriedade prevista. no art. 153, § 3,0 e 22, 
da Constituição, bem como nos preceitos do pnrágrafo única de 
nrt. 26, dn Lei n.• 6.001, de 1973. 

Essas situações que também se tem repetido nn denominada 
AmnzonJn Legal, vem rrustrando as ntlvLdades agropnstorls dn~ 
queles que arriscando sua saúde, trabalho, tempo, dinheiro e 
Inclusive crédito bancário, tem prestado sua contribuição a amplia
ção das fronteiras econômlcas do Pnis. 

O objetivo deste projeto nii.o é usurpar aos sllvícolns a posse 
de suas terras, mas, sim, separando o joio do trigo, desapropriar 
consonnte determinação constitucional as terrns de domínio pri
vado, que embora não pertençam n posse imemorial dos índios, 
sejam par eles reivindicadas como necessária à suri sobrevivênrJn. 

Sua !lnalldade é evitar tragédias como aquela ocorrida por 
ocaslüo da demarcnçii.o da Reserva Indigena do Merure, no Muni
cípio e Comnrcn de Bnrra do Onrça.s, Estado de Mato Grosso, no 
qual perdeu sua vida o cldadii.o alemiio Padre Rudol! Lukenbeln, 
em contllto com 27 fazendeiros e sitiantes que há muitos anos 
beneficiavam suas terras, na certeza delas serem proprietários, 
os quais, Inclusive tinham obtido !lnnnclamento perante estabele
cimentos oticlals de crédito bancl\r!o, 

Através da açiio descrlmlnatórla referida neste projeto seriio 
harmonizados os preceitos do art. 198, U 1.0 e 2.0 , com os do 
art. 153, 11 3,0 c 22, e para os eleitos do seu § 36, todos da Emenda 
Constitucional n.O I, de 1969, contribuindo, assim, esta Casa Le
gisLativa para correta lntcrpretnçiío do DlreJto e pacificação dos 
Interesses possessórios contutnntes. 

1!:, também, nossa contrlbulção para a Segurança Nacion.al, 
Sala. das Sessões, 24 de mnlo de 1979, ...:.. Amaral Furlan, 

ARENA- SP . 
LEG/SLAÇAO CITADA 

LEI N.0 6.001, DE lO DE DEZEMBRO DE 1973 

Dispõe sobre o Estatuto do índio. 

CAPITULO lli 

llas 1\rt~a~ Itcsc~r\'adas 

.\rL. ~G. i\ Unlüo pnder;l t•/itabeleeL"r, t!lll qu:tlqut:r parLl' do 
Ll'r:·ih.Jrlo uackmal, ún•H:; dest.!naclas h posse l' ocupn~·üo pc!CJ:, 
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índios, onde possam viver e obter meios de subsistência, com 
direito no usufruto e utilização das riquezas naturais e dos bens 
nelas existente~. respeitadas as restrições lega.ls. 

:Parágrafo único.' As áreas reservadas na forma deste nrtlgo 
não se contundem com ns de possr. 1memor1al das tribos indigc· 
nns, podendo organizar-se sob uma dns seguinte:; modalidades: 

a) rcserva.lndígenn; 

b) parque Indígena; 

c) colónia agrícola indígena; 

d) território !edernl indígena; 

(As ComUisões de Constituição c Justiça e de Agricul· 
tura.J 

l'ROJETO DE LEI DO SF.NADO N," 147, DE 1919 

Assegura salário igual ao do dispensado ao cmpre1r.1do 
contratado para. substituí-lo. 

o Congresso Nacional decreta: 

Art. 1,0 A todo empregado admitido para o exercício de 
função de outro dispensado é assegurado o direito de perceber 
remuneração Igual à do substituido, cxceto quanto as vantagens 
pessoais. 

Art. 2.0 ,Esta Lei entrar:i cm vigor na data de sua publicação. 

Art. 3.0 Revogam .. se as disposições em contrário. 
Justificação 

O presente projeta, como será percebido da sLmples leitura de 
seu texto, procura assegurar ao novo empregado, contratado para 
substituir outro dispensado, Igualdade salarial. 

Tal medida faz-se necessária para impedir que, objetivando 
Teduzlr os sal:irios, as empresas recorram a demissões cm massa 
e contratações novas com salários menores. 

!Esta é aliás, uma pr:itlca constatada em multas empresas, 
cabendo :W legislador evitá-la, 

Sala das Sessões, 24 de maio de 1079. - Orestes Quércla., 

f As Comt:;sões de Constituição c Justiça c de Lcgi.'»la
çüo Social.) 

PROJETO DE LEI DO SENADO N.0 148, DE 1919 

Acrescenta ~ z.u ao art. 5.11 , da Lei n.u 5,859, de 11 de 
dezembro de 1972, que dispõe sobre a profissão de em .. 
Prcg'ado doméstico. 

O Congresso Nacional decreta: 

Art. 1.0 o art. 5.0 , da Lei n,o 5.859, de 11 de dezembro de 
1972, passa a viger acrescido do seguinte § 2.0 , rcnumerado o 
único exl.stente: 

"Art. 5.0 ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • 

§ 2.0 o empregado doméstico que perceber. remuneração 
mensal superior ao saló.rlo mínimo regional, mediante re
querimento poderá contribuir sobre a remuneração e!ctl
. vamente percebida," 

Art. 2.0 o Poder ExecutiVo, ouvido o Mmlstério da. Previdên
cia c Assistência social, regulamentará esta lei no prazo de 60 
Cscsscntal dias. 

Art. 3,0 Esta lei entra em vigor na data de sua publicaçilo. 

Art. 4.0 Revogam .. se as disposições cm contró.rlo. 

Justificação 

E Irrecusável que a Lei n.O 5.850, de 11 de dezembro de 1072, 
que dispõs sobre a profissão de empregado doméstico consubstan
ciou uma extraorctinó.ria vitória dos integrantes dessa. categoria 
profissional, que antes estavam literalmente o margem de qual
quer garantia ou direito trabalhista e prevldencló.rlo, 

Ocorre, no entanto, que esse diploma legal se ressente de al
guns de!eitos ou omissões, que devem ser corrigidos. 

li: o cnso, por exemplo, do preccitundo em seu nri. 5.0 <c art. 
11, do Decreto n.0 71.885, de O de ma.rço de 1073, que o reguln
mentoul, que estabelece que ns contr1butções prcvldcnclt\rlus sc
rúo sobre o valor do salli.rlo minlmo regional. 

Orn, como é de nmplo conhecimento, pnrtlr.ulnrmentc no:; 
~rnndcs centros urbanos hU. multo~ crnpregudos doméstico:;, como 
coz.lnhclrn.s c motorista:; pnrtlculnrcs, que percebem rf'mtmcrn~[lO 
multo :mrwrlor ao salário minlmo rc1~iomtl. No eninnlo, silo for
çados a prestar contrlbulçõr.:; prevldcnciúria:; llJX'nns .'>obrt' o va-

lar do snlúrio mínimo, o que multo os prejudica, esnecio.lnH~nle 
qunndo por ocasião da aposentarloriu. 

Por esse motivo, preconizamos que as empregados domésticos 
que perceberem remuneração superior à prevista no sahí.rlo mi~ 
nimo regional, poderão, mediante requerimento, contribuir fiO
bre n rcmuncrnçiio cfctlvamentc percbidn., 

A !ante de custeio total do bcnc!iclo, evidentemente, rcpousn. 
na própria contribuição do sc~urndo, estando, por conseguinte. 
atendida a exi~óncl:t contida no pnrágrn.fo Unlco do nrt. 105, do. 
Lei Maior. 

Trata-se de providência das mais justns, que em nada tJrc
judlcnrú a Previdência Soclo.l, bcneticlando os Integrantes da cn
tcgor1n de empregados domésticos. 

Sala das Sessões, 24 de maio de 1079. - Nelson Ca.mciru. 

LEGISLAÇAO CITADA 

LEI N.0 5.850, DE li DE DEZEMBRO DE 1072 

Dispi'.e sobre a profissão de empregado doméstico e dá 
outras providências. 

Art. 5.0 Os recursos para o custeio do plano de prestações 
provirão das contribuições abaixo, a serem recolhidas pelo cm
pregador até o último dia do mõs seguinte àquele a que se reteM 
rirem c Incidentes sobre o valor do sal:irlo mínimo da região: 

I - 8% (Oito por cento) do empregador: 

II- B% toito por cento) do empregado doméstico. 

Parágrafo único. A falta do recolhimento, na época próprin, 
das contribuições previstas neste artigo sujeitará o responsável 
ao pagamento do juro moratório de 1% tum por cento) ao mCs, 
além da multa va.r1ó.vel de 10% I dez por cento) a. 50% ícinqüentn 
por centol do vaiar do débito. 

r As Comissões de Constituição c Justiça, de Legisla
ção Social e de Finanças.) 

PROJETO DE LEI DO SENADO N,0 149, DE 1979 

Altera os arts. 76 e 81 do Decreto n,0 5.452:, de J.C' de 
maio de 1943 (Consolidação das Leis do Trabalho). 

O Congresso Nacional decreta: 

Art. 1.0 Os artigos 76 c 81 do Decreto-Lei n.0 5.452, de 1,0 de 
mn.io de 1943 fConsolldação das Leis do Trabalhai passam a ter 
a seguinte rednção: 

''Art. 76. O salário tninimo é a contraprestação mintmn 
devida c paga dlretamente pelo empregador a todo cm
pregado, Inclusive ao rural, sem distinção de sexo, por 
dia normal de serviço, c capaz de satls!nzcr, cm deter
minada época e região do pais, às necessidades normais 
do traboJhndor e as de sua !amilla. 

"§ 1,0 Necessidades normais síio as de aUmentação, 110.
bltação, vestuá.rlo, saúde e higiene pessoal, cdur.:açiio c re
creação, energia c combustível, transporte c prcvldCncin 
social. · 

"§ 2.0 Para efeito do salário mínimo, o conjunto fammnr 
é constituído de três pessoas . 
"Art, 81. O salário mínimo será detcrmlnndo pela fór
mula sm :t a + b + c + d + e + r + g + h + 1 + J + k, 
que n, b, c, d, e, f, r:. h, i, j c k representam respccttvn.
mente o valor das despesas dlárlns com nlimentaçüo, lHl.
bltnçiio, vestuário, saúde c higiene pessoal, educação c 
recreação, energia e combustível, trnnsporte e previdên
cia social necessários à vida do conjunto fnmlllr1r do 
trabalhador. 
~~~ 1.0 A parcela correspondente à. nllmcntnçfi.o lndivl~ 
dunl terá um mlnlmo igual nos valores dn lista de pro
visões previstas no Decreto-lei n.o 309, de 30 de abril 
de 1038." 

Art. 2.0 O MJnlstCrlo do Trnbnlho deve promover, três ve
zes por ano, levantamento periódico do custo dus necessidades, 
normais, previstas no § 1.0

, do art. 1.0, desta Lei, através dtt co
Jeta de preço:-;, nas respcctivaR re(rlões, elaborando os índice~ qut: 
servlrito de bU:it.! pa.ra a !lxnçlLo do valor do .snhí.rlà min!mo n 
cndu. quatro meses. 

Art. 3.0 Ao valor do :ml!'lrlo mín1ma deve ser ncrr:icldo o c:oe
tlclcnte correspondente il purtlclpaçüo no numcnto dn pi'Odl!t.l
vldnde da economia nndonnl no ano nnt.crlor, rlxnclo prLI Hc
crctarln ctr Plnncjanwnto dn Prcsldi!ncltt dn República. 

Art. ·1.11 E:1tu Lei entra mn VIJ.tor nn daln de sua nubllr.~H,'Iio. 

Art. :i/' H~·vog-am-.'.e n:: di:-;po:;içíH's em ronLrúrlo. 
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Justifh~açiw 

ENte projeto de lei que estabelece critérios para a tlxnçiio de 
um salário mínimo justo para o trabalhador brasileiro entro, ago
ra, para a tercelrn Legislatura. 

Sua tramitação tem sido prejudicada pela falta de Interesse 
do Govr.rno cm alterar os atunls critérios adotados para compor 
o .'inlárlo mínimo, Inclusive, pela Insensibilidade do Cnn~;rc.~so Nn
cJonul c dos Partidos no debate t! no cncumlnhamcntn da ;:;olução 
ele um dos mais graves problemas sociais: a remuneração do 
trabalho. 

No Brn~.;ll, o salârlo minlmo constitui-se na mais violenta 
ofensa ao principal direito fundamental da pessoa humana: a 
direito U sobrevlvCncla razoavelmente decente, humana c crlstã. 
Direito à alimentação, habitação, vestuãrlo, higiene, transporte, 
.~aúdc, educação e recreação, Aquelas condições minlmns de vida. 
que devem ser as.')egurndas no ser humano. 

Sob o pretexto economicista de que o Pais não tem condições 
de suportar uma remuneração justa para o trabalhador sem qua
Urlcação profissional, esse direito à vida é negado pelos governos. 
Enquanto Isto, estimula-se o desempenha de um modelo econõml
ca concentrador de rendas c de riquezas para uma minoria prtvl
leglada, condenando-se os trabalhadores do salário mínimo a mi
séria absoluta. 

A tecnocracia, para não mod1!1car os critérios de fixação Uo 
salário mínimo, alega que os trabalhadores que recebem essa re
muneração mínima representam uma faixa multo pequena na 
composição da população economlcamen te atlva do Pais - o que 
é uma grosseira Inverdade. Quarenta e cinco por cento do con
junto de trabalhadores urbanos e rurais ainda percebem até um 
salit.rlo mínimo. 

O salário mínimo no Brasil é uma agressão permanente à l!lg
nldade da pessoa humana, cuja alteração em sua estrutura obje
tlvando a conquista de um mínimo justo deve ser preocupação de 
todos: Governo, Legislativo, S!nd!calo, Igreja, Universidade, Im
prensa. 

A sociedade toda deve se moblllzar para Ubcrtar o trabalha
dor dessa escravidão salarial. O processo de desnutrição, de mi
-séria e de fome oflclallzado, no Pais, pelo salil.rio mlnlmo irreal, 
tlcticlo e Inconstitucional anualmente estabelecido pelo Governo, 
é a !arma mais cruel de injustiça social. 

Como o salário mfnlmo representa a base da plrãmide sala
rial, todas as demais faixas de remunerações são lnsu!lcientes 
para a manutenção de um padrão de vida decente. A luta pela 
1med!ata mod!!!cação da atun! politica de arrocho salarial deve 
Iniciar pelo salãrio minimo. 

Especificamente, os sindicatos, como entidades representati
vas dos Interesses dos assalariados, deveriam mobllizar-se, nncio
_nalmente, não para conseguir o salit.rlo mínimo único, mas pa.rn 
atingir o estabelecimento, no Bras!!, do salário min!mo just<l, na 
conformidade do que, como direito social, é, expressamente, as
segurado pela Constituição lart. 165, inciso Il. Inclusive, se neees
,o;úrlo, recorrer à Justiça para a declaração de 1nconstltuclona.l1-
dnde dos atuals critérios utilizados pelo Governo pura fixar o 
salário minimo. 

Da Remuneração justa 

Quando alguém tem a seu serviço um ser humano e não lhe 
paga. o justo valor do seu traba.lho, apropriando-se indevidamente, 
de umn parcela desse vnlor, pratica um ato de Injustiça. 

Quando o Estado, em nome do desenvolvimento econômlco, 
condena. o trabalhador n um nivcl de vida que não lhe permite 
umo. e>ctstêncln decente, honrnda c digna, onde posso. desenvolver 
-os valores do espírito, estiL amparnndo o enriquecimento lliclto de 
poueo.s, em detrimento das necessidades mínimas de muitos c 1n.st1-
tuclonnllzando a lnjustlçn social. 

Assim como o Estado preocupa-se com o preço dos bens pro
duzidos a fim de alcançar o desenvolvimento econômico do Pai.s, 
deve também preocupar-se com a. justa retribuição do trabalho 
humano, sob penn de benetlclar o cnpltnllsmo 1ndivldual1stn, a~res
.'ilvo, cRoistn e anti-cristão, que é indiferente b. situação de rome, 
de miséria c de desespero daqueles que produzem a r1quczn, movi
mentando n.s :;ua.s máquinn.s ou cultivando ns suns tcrra.s. 

Alberto P:tsqunllnl dlzln: 
"Eu nüo ousaria nflrmnr, como Süo JofLO Crisóstomo. que 
nlnRUém pode enriquecer honcstnmentc. Tnlvcz se apoiasse 
o snnto padre d~ lr;rejn nn palavra de Jesus segundo n 
qual é mnls fúcll pu..ssar um camelo pelo buraco de umn 
Uf~ulhn do que entrar um rico no reino dos céus 
n: qur., no pemmmento dr. Jc~us, a riqueza trnz conl'tlr,o o 
~~st.!f~llllL da Injustiça. MtL'l par pre~ar essas doutrinas rol 
Crhto cruclflcndo. Se ele voltas.:;c hoje ao mundo, muitos 

dos que se dizem seus dl.~cipulos ou seus adeptos tnlve.,, 
niio o reconhecessem c o negassem antes que o galo can
tn.~se pela primeira vez." 

Leão XIII, cm sua famosa cncícllca, proclamava que e neces
sâr1o antes de tudo, subtrair os trabalhadores do egoísmo desuma
no dos especuladores, que, na sua avidez ilimitada. de lucros, deles· 
abusam como se fo55em coisas. 

E .se é unlcnmcnte o trabalho que gero. o. riqueza da.s nações, 
mnndn então a justiça que se atribua aos trabalhadores aquela. 
parte dos benefícios a que eles têm direito. 

A exploração do homem pelo homem é a terrível mancha que 
acompanha u caminhada dn.'i civilizações e aindn hoje age, em 
muitas partes, como o mesmo demoníaco espirlto com que agiu, 
durante a prlmelra revolução industrial, onde foram sacr1!1cada.:J 
as vidas de milhares de homens. mulheres c crianças, cm nome de 
um capitalismo sem entranhas. 

Ê posslvcl que nunc:t e em nenhum lugar, tenha-se pensado; 
com honestidade e com humano sentimento, na real situação de 
desespero de camnclas h umlldcs de povo, compelidas a uma sobre
vivência, com snlárto 1ns1gn1!1co.nte. 

Talvez ninguém tenha sequer Imaginado a. sua verdadeira con..; 
dição de vida, como se alimentam, como habitam. como se vestem, 
se podem educar os !!lhos, se têm poss!b!l!dades de cuidar da hi
giene e da saúde do corpo, se têm recursos para qualquer tipo de 
distração, se podem, desenvolver os valores da alma. 

Na cidade, observa-se a fisionomia triste do operário, sobra
çando a sua marmita, no campo, a melancolia do empregado rural, 
fontes geradoras de riquezas que, explorados vivem adernados no 
sofrimento, nas angústia e nas aCUções económicas, sem segurança 
material e espiritual, enquanto a classe patronal usufrui todos os 
que desejar. 

O salário mínimo nas Constituições 
A Instituição do salário mínimo foi combatida tenazmente pelo 

liberalismo econômico que consideravn o traballio simples merca
doria., devendo submeter-se à lei de oferta e da procura, não ca
bendo ao Estado Interferência. nas tnicla.Uvns privadas, de forma 
diferente, preconiza a doutrina social da Igreja o estabelecimento 
de um salãrlo que assegure ao trabalhador uma existência. tamillar 
decente, posslbllltando aos pais o cumprimento do dever de criar 
c educar os filhos, com habitação dlgna de seres humanos. 

Hoje, o salãrlo mínimo é consagrado em quase todas as legis
lações do mundo, considerado um direito a. que tem o trabalhador 
desfavorecido, muitas vezes, sem profissão definida. 

No Bras!! o direito ao salário mínimo já vem de longe. 
As Constituições do Império do Brasil e a de 1891 eram omis

sas quanto a fixação do salário ~intmo. 
A Constituição de 1934, art. 121, 1 1.0, letra b, determina que 

"se observasse, na legislação do trabalho, um salário mínimo capo.z 
de satisfazer, conforme as condições de cada região, as neceSsida
des normais do trabAlhador". 

A Constituição de 1937 reproduzia a mesma norma constitu
cional, já a constituição de 1946, no art. 157, dava no sn!àr!o mini
mo uma cUmensão mo.ior, prescrevendo que a legislação do traba
lho e a da previdência socl<~.l deveriam obedecer a t1xação de um 
salt\rto mintmo capaz de satisfazer, conforme as condições de cada 
região, ns necessidades norma.is do trabalhador e de sua. famil1n. 

Constata-se que ao ncrescentar o. norma constituclonn.l con
sagradora do saló.rio mlntmo, a expressão "c de sua famllln." quis 
o constituinte pó.tr!o s!gn!!!car que além de ser considerada a pes
soa do trabnlhndor tsolnda.mentc, dever-se-ta Igualmente atentar 
po.ra sua familla.. 

A Constituição de 1967, além de ter conservn.do o direito ao 
tra.balhndor brasileiro a um sahirlo mínimo capnz de satisfazer a.s 
necessidades do trabalhador c de sua. família, criou um direito 
novo; o salt\rio-famílln. 

"Art. 156. A Constituição assegura. aos trabalhadores os 
seguintes direitos, além de outros que, nos termos da lei, 
visem à melhorln de sua condição social: 
I - saló.rio mínimo capaz de sa.tlsfnzer, conforme ns con
dições de cada região, as necessidades normais do traba
lhador c de sua tamilin.: 
II - sulário-lam!l!n aos dependentes do trnba!hador. 
A Emenda Constltuclonnl n.0 1, de 17 de outubro de 1060, 
que alterou cm parte n Constltulçü.o de 24 de jnnclro de 
1%7, manteve, em seu nrt. 165, com a mesma rcdnçflo 
nquclns conquh;tns dos trnbnlhndores brns1le1ros: 
Art. 165. A Constltuh:fi.o assegurn nos trnbnlhn.dores os 
sc~-tulntc~ direitos, além de outros que, nos termos da. lei, 
visem iL melhoria de sua condlçiio social: 
I -- salúrlo mínimo capaz de su.tl..'lfnzer, conforme a.s con
dlçõe:> d1~ cudrL rc1~lüo, as suas necessidades nortnil.lS e as 
de sua fumílln; 
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II - 8a.lário-familla n.os seus dependentes." 

Allás, a rednçõ.o dessas normas consUtuctono.ls foram ligeira
mente modlflcadns conservando-se, com muito matar cla.rez e pre
cisão, aquel!Ui conqutstM. 

A separação da expressão "BS suas necessidades c as de sua fn.
mll1a", bem como a expressão: so.lárto-fa.milla aos seus dependen
tes", não autoriza qualquer dúvida quanto a sua interpretação. 
Tratam-se de direitos dlsttntos, ou seja, o trabalhador bro.s1lclro, a 
po.rtlr de 1967, passou a ter direito a um salário mini mo capo.z de 
satisfazer as suas necessidades e as de sua !amllla c ainda tem o 
direito à percepção de um slllário-tamll!a para os seus depen
dentes. 

O salário mínimo na legislação ordinária 

A Consol!dação d!LS Leis do Trabn.lho, aprovada pelo Decreto
lei n.• 5.452, de 1.0 de mlllo de 1943, em seu capitulo Ill- Do sn.lli
rio minimo - Seção 1 - Do Conceito - assim especitlca: 

"Art. 76. Salário mínimo é a contrnprestação mínima de
vida e paga dlretnmente pelo empregador a todo traba
lhador, inclusive ao trabalhador rural, sem distinção de 
sexo, por dia normal de serviço, e capaz de satisfazer, em 
determinada época e região do Pn.is, às suas necessidades 
normais de alimentação, habitação, vestuário, higiene e 
transporte. 

Art. 81. O salário minlmo será determinado pela tórmu
la SM = a, b, c, d, e, em que "a", "b", "c", "d" e "e" repre
sentam respectivamente o valor das despesas diárias com 
al!mentação, habitação, vestuário, higiene e transporte 
necessário à vida de um trabalhador adulto. 

§ 1.0 A parcela correspondente à alimentação terá um 
valor mínimo Igual aos valores de lista de provisões, cons
tantes dos quadros devidamente aprovados e necessários à 
aUmentação diária do trabn.lhador adulto." 

Observa-se que essa legislação é anterior à Constituição de 
1946, onde já se consagrava o clJreito a um salário mínima capaz 
de satisfazer as necessidades normais do trabalhador e de sua ra .. 
milia, dai a razão pela qunl a Consolidação dns Leis do Trabalha 
tão .. somente considerar para fins de cálculos o trabalhador adulto 
isoladamente, ou seja, sem considerar também as necessida.des nor
mllls da tamilla do trablllhador. 

Em 3 de outubro de 1963, pela Lei n.0 4.266, to! lnstltuido o 
sn.lário-tamilla destinado aos dependentes do trabalhador brosl
lelro: 

"Art. 1.0 O salár!o-tamilla, lnstltuido pela lei, será devido, 
pel!LS empresas vinculad!LS à Previdência Socln.l, a todo em
pregado, como tnl detlnldo na Consolidação d!LS Leis do 
Trabalho, quaquer que seja. o valor e a forma de sua remu
neração, e na proporção do respectivo número de fllhos." 
uArt. 6.0 A rtxação do salário minlmo, de que trata o 
CapitUlo II do Titulo n da Consolidação d!LS Leis do Tra
balho, terá. por base unicamente as necessidades normais 
do trabalhador sem tubos, considerando-se atendido, com 
o pagamento do salário-tamilln instituido por esta lei, o 
preceituado no art. 157, n.0 1, da Constituição Federal." 

A própria lei que Instituiu o sn.lário-tamilla exclui a mulher 
<lo trabalhador, por isto que manda pagar o sn.lário-tamilla, ape
n!LS aos tubos até 14 anos de idade, conseqüentemente, não poderia 
considerar atendido a norma que ordena o pagamento de um sn.lá
rio minlmo que atende ILS necessidades do trabalhador e de sua 
tamilla. A esposa taz parte da tamilla do trablllh!Ldor, se tlcou ex
<luida do salár1o-tamilla é equivoco dizer que o ordenamento cons
titucional está atendido. 

Não se constitui o direito à percepção de sn.ló.rio mlnlmo desti
nado n. atender as necessidades normoJs do trabalhn.dor e de sua 
tllmllla, com a Instituição de um salár1o-tamilla para os tlihos me
nores de 14 anos do trabn.lhador. 

A Lei n.O 4.266, de 3 de outubro de 1963, é manifestamente ln
constitucional lace à Emenda Constitucional n.O I, de 17 de outu
bro de 1969, cm seu a.rt. 165. 

Não há qun.lquer dúvida, tace à Emenda Constltuclonn.l n.O I, 
o trabalhador brasileiro deve receber um salário minimo para aten
der IL5 necessidades normais do conjunto tamlllar e lllnda o snlá
rto .. fo.mtua pn.rn. os sc\UI dependentes. 

A lei, o.tlrmn. Pontes de Miranda, nõ.o pode de munelra nenhu
ma discrepar dos principlos da Justiça e dns necessidades dn vidu 
nnctonnl, a que se retere o nrt. 115, que prive os lndlviduos da pos
sibilldade de existência digna. J!:, então, inconstitucional. A dl!e-

rcnça entre regro.s eagentes c regras progra.máticn.s, entre regras 
"self-executlng" e regras que precisam de regulamentnçilo, não 
stgnltica que as regras programáticas e o.s regras dependente:~ de 
regulamentação dêem arbitrlo no legislador para dl.:!porem como 
entender. Absolutamente nõ.o: quanto àqueln.s, porque, por defl
nição, contêm um programa; quanta a essn.s, porque a lei as re
gulamenta, lhes dó. carpo de princípios e todas esses principias niio 
podem afastar-se do que contém, em suspensão, o estrito texto 
constitucionnl. 

Se não cabe ao legislador a.tnstnr-se das principias que contêm, 
em suspensão, o estrito texto constitucional, reduzindo conquis
tas sociais n.ssegurndas na Constituição, em razão do que urge 
a Imediata alteração daqueles textos da Consolidação d!LS Leis do 
Trabn.lho e a revogação ao art. 6.0 , da Lei n.O 4.266/63, que intrl
gem os Itens I c II, do art. 165, da Emenda Constitucional n.0 1, de 
17 de outubro de 1069. 

Proclama Pontes de Miranda que "multo embora. não se haja 
referido no mínimo vital, que passa a ser, na slstcmá.tlcn. do. Cons
tituição de 1967, simples investigação prévia c!entltlcamente acon
selhável, para critérios de tixn.ção da salário mínimo, a esse o 
art. 158, n.O 1, dedicou principio especial: salário minlmo capaz de 
satisfazer, conforme as condições de cada região, as necessido.des 
normais da trabalhador e de suo. familla. A despeitA> da omissão de 
referência ao mínimo vltn.l, o salário é para viver <comer, residir, 
vestir-se, ter remédio, etc. l ". 

M. V. Russomn.no ensina que a remuneração, aUmentar por 
sua natureza, indispensável à vida da obreiro e das que estão nn 
sua dependência. econômlca, não pode flca.r relegada aos azares 
do acaso, do momento, do progresso ou da crise, preocupam cm 
proteger, par normas eaercltlva.s, a salário, a !1m de que ele não 
desça abn.1xo do nível considerado minlmo paro. a vida digna do 
trabalhador. 

As necessidades normais 

Além de con trnriar a Constl tulçõ.o fixando um salário mínimo 
para o trabalhador adulto, excluindo, desse direito aqueles que vi
vem sob sua dependéncta económica, o Governo detine como ne
cessidades normllls, as de o.llmentação, habitação, vestuário, higie
ne e transporte, atribuindo-lhes lmpo~tánci!LS lnsuticlentes para o 
atendimento das suas despesas, portanto, não considera como ne
cessidades normais na vida do a.grupo.mento humano do trabalha
dor do mínimo as relacionn.da.s com n. saúde, educação, recreação, 
energia, cambustivel e Previdéneia Social, tanto que, no atual sa
lário minlmo nenhuma parcela há para a satisfação d!LS respec
tlv!LS. 

Simplesmente, sii.o consideradas como normais, isto é, como se 
não acontecessem na vida da tarnilla. 

ObJetar-se-ó. que a Previdência Social zela pela saúde do tra
balhador e de seus dependentes, o que, somente, em pa.rte é ver
dade, pois, está obrigado il aquisição de medicamentos para o 
tratamento indicado pelo serviço médico da Previdência. 

Inlustitlcada também é a ausência de parcela destinada a 
a.tender n.s despesas com educação dos !Ilhas da trabalhador, 
quando se sabe que o ensino gratuito é insu!lclente para absor
ver a demanda, além das despesas com material. escolar, passa
gens, unlfanne, etc. 

Normalmente, o trabalhador do salário minlmo não é slndi
ocallzado, em razão do que não pode conseguir as bolsas de es
tudo distribuid!LS nos sindicatos. 

A situação é Igual, no que respeita nos elementos reereaçõ.o, 
energia e combustivel. O operário do sn.lárlo minimo não tem 
direito de Ir ao !utebol, ao clube, ao cinema ou dar um passeio 
com a fnmilla, nem sequer Uumlnnr .sua morado. ou preparar n 
sua aUmentação, pois, pnrn tais despesas não há nenhuma po.r .. 
cela no salário minlmo. 

E ILS despes!LS com a Previdência Social? Quando são levan
tados as dados, !citas as pesquisas e estudas para n. tlxnção do 
saló.rla minlma não levam em conta as despesas com as contri
buições o6rigatórias para a Previdência Social. J!: uma necesslda
lde normal e obrigatória sem cuja satlstaçllo não terá direito 
aos beneficias prcvldcnclárlos c n:;sistenclals. 

Da Alimentação 

A rnçiio-tipo, essencial para nHment.nr o t.rnbalhn.dor brn
.silelro é estabelecido no Decreto-lei n.0 399, de 30 de nbrU 
de 1930 que, em seu u.rt. 0.0 , § 1.0 , tornccc a.s qunntldndcs, cn-
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Jortns, proteinas, cálcio, terra c róstoro que devem compor cada 
raçüo-tlpo: 

-· ·-···-· -· --···-···- --·---· . --· ·--·--- ··-· ................... 

Quan- Calo- Protei- Fós-Alimentos tldade ria:; nus Cálcio Ferra !oro gramas 
------·--- ---------~---· ·---------· --- -·-·------· 

Carne 200,0 289 42,20 0,0142 40,00 0,436 
Leite .. 250,0 163 8,75 0,300 0,60 0,230 
Feijão .. 150,0 483 35,70 6,240 11,89 0,706 
Farinha 50,0 170 0,45 
Arroz .. 100,0 360 8,24 6,009 0,90 0,006 
Batata ... 209,0 !57 3,60 0,028 1,29 
Legumes .. 306,0 180 3,60 6,135 1,29 
Pão ....... 200,0 599 13,00 6,020 1,09 6,092 
caré ... 20,0 320 0,84 
Frutas .... 3U 210 6,90 6,009 1,92 0,031 
Açúcar 100,0 450 
Banha ..... 25,0 227 
Manteiga .. 25,0 190 

O trabalhador brasileiro, pelo Decreto-lei n.• 399/38, para 
recompor as energias gastas num dia de trabnlho, necessita de 
3. 457,95 calorias, 123,80 gramas de proteinas, 0,755 gramas de 
cálcio, 23,42 gramas de !erro e 1.649 gramas de fóstoro. Se se 
multiplicar a quantidade de aUmentos que compõe a ração dhi.ria 
1istn no aludido decreto, por ·30 dias, encontraremos a quantida
de mensal de alimentos de que precisa o trabalhador para o de~ 
sempenho de trabalho socialmente útil: 

Ração Mensal 

Preços médios de alguns produtos 

Preço 
Produto Médio Quantidade ;Subtotal 

CrS 
----~-------·- --- ·------- ·-~ 

Carne ··········· 53,10 6,0 kg 318,60 
Leite ........... 6,10 7,5 I 45,75 
Feijão ......... 18,00 4,5 kg 81,00 
Farinha de 

mandioca " ... 0,60 1,5 kg 14,40 
Arroz ' .......... 11,75 3,0 kg 35,25 
Batata . . ' . . . . . . 9,50 6,0 kg 57,00 
Legumes . . . . . . . 9,75 9,0 kg 87,75 
Pão ............ 12,00 6,0 kg 72,00 
caré ......... "' 82,52 0,5 kg 41,26 
Frutas .......... 0,90 90,0 .u 81,00 
Açúcar ......... 8,40 3,0 kg 25,20 
Bnnha . ' . . . . . ' . 27,00 0,75 kg 20,25 
Manteiga ....... 48,80 0,75 kg 36,6a 
Sal ............. 3,50 0,5 kg 1,75 
Fós!oro 3,40 2,0 Pcte. 6,80 
Luz ...... ,,, ... , 1,9938 30,0 Kw 59,82 
Gás ............ 9,23 13,0 kg 120,00 
rotai ........... 1.103,43 

Elementos c Valores da ntual Salá.rlo Mínimo 
r f:i. sabre o salário liQuido 1 

ruo de Janeiro 
Salário minlmo .... 
Descontos do INPS 

Salário liquido 
Alimentação ...................... . 
Habl tação 
Vestuó.rlo ......... . 
Higiene ........ . 
Transporte . 

São Paulo 

Salário mínimo .... 
Descontos do INPS 

Salário liquido .... , .. . .. . . .. , ........... , . 
AUmentação ................................. . 
Habitação ................. , .. .. . . . . .. ..... , 
Vestuário ................................... . 
Higiene ........................ , ........... .. 
Transporte ................................. . 

Rio Grande do Sul 
Baló.rlo minimo ...... . 
Desconto do INPS ... . 

Salário liquido .......... , ............... . 
Alimentação ............ , ................ , 
Habitação ............................... , 
Vestuário ................................... . 
Higiene ................ , .................... · 
Transporte ................................. . 

Cr$ 

2.268,00 
181,44 - 8'1., 

2.086,56 
1 '043,28 - 50% 

521,64 - 25":: 
271,26 - 13'):, 
125,19 - 6~:. 
125,19- 6'):, 

2.086,56 

Cr$ 
2.268,00 

181,44 - 8% 

2.086,56 
897,23 - 43% 
688,56- 33'7, 
292,12- 14% 
125,19 - 6'):, 
83,46- 4o/., 

2.086,56 

CrS 
2.107,20 

168,57 - 8'/: 

1.938,63 
852,99 - 44'}{, 
.W5,25.- 24% 
426,49 - 22% 
135,70 - 7o/t 
58,15 - 3rr 

1.938,63 

Dos quadros demonstrativos acima comprovam a lrresponsa
bllldade do Ministério do Trabalho ao [ixar a Importância des
tinada à aquisição de alimentação pelo trabalhador adulto. 

O preço médio da aUmentação, previsto na ração-tipo do 
Decreto-lei n.0 399/38, e de CrS 1.103,43, todavia, o Governo es
tabelece o!lclalmente os seguintes valores: Cr$ 1.043,28; Cr$ .... 
897,23 e CrS 852,99 respectivamente, para o trabalhador do Esta
do do Rio de Janeiro, de São Paulo e do Rio Grande do Sul. 

As quantias estabelecidas, no salário mínimo, para o aten~ 
dlmento das despesas com habitação, vestuário, higiene e. trans. 
porte do trabalhador também são insuriclcntes . 

Mas há sempre esperança no coração daqueles que são víti
mas da injustiça social de que, um dia, os homens sejam sensJ
biUzados pelo seu .sofrimento e pela sua dor c, então, passem a 
de!ender os seus direitos. · 

A justiça social começa no salário mlnlmo justo . 
Mas, é, ainda, a Insuspeita Federação das Indústrias do Es

tado de São Paulo que mostra a queda constante e grndatlva da 
participação dos salários no valor total da produção. Reproduzi
mos abaixo, o estudo da FIESP, para mostrar que uma tlxação 
real do valor do snlárlo mlntmo, não é, como se tem atlrmado, 
!atar de Inflação, e sim, de melhor e mo.is racional c humana 
distribuição da renda: 

A Retração das Folhas de Pagamento 

Se tores 1962 1004 1966 

Minerais não metó.llcos 21,45 19,59 16,23 
Metalurgia ............. 16,37 17,56 26,91 
Material de transporte 12,45 12,96 4,71 
Papel c papelão ....... 11,89 13,32 10,50 
Qulmlca ............... 9,32 7,47 7,16 
Prods. mat. plásticas ... 13,50 14,67 16,07 
Tõxtll .................. 12,93 13,64 12,44 
Allmcntnçiio ....... " .. 6,41 6,18 6,27 

Total da Indlilltrla de 
Trn.nsformnçii.o ....... 12,82 12,45 12,83 

Com efeito, n nnó.Usc dos dndos nclmn pela entidade patronal, 
mostro. 11mn pnrtlclpnçito decrescente dos snlárlos no vnlor dn 
produçüo dn lndustrln de trnnsformnçii.o. 

O mesmo se dnrln nos outros segmentos dn produçrw. 

1968 1970 1972 1973 1974 1975 

15,81 17,01 17,32 15,89 14,87 14,23 
14,76 15,36 12,91 11,16 9,79 9,16 
13,84 15,04 12,91 10,48 7,23 6,65 
10,29 11,94 13,16 10,09 7,94 7,73 

7,98 9,35 8,36 6,26 4,19 3,88 
12,16 12,75 14,22 11,79 11,26 10,43 
12,05 13,74 12,69 10,Gl 9,72 8,61 
5,23 5,71 5,55 4,88 4,86 4,59 

11,66 12,89 12,50 10,67 9,55 9,03 

Por outro lado, o cx-Sccretá.rlo dn Snúdc de São Paulo, Dr. 
Walter Lcscr, afirmou cm dcclarnçiio contida na revista "Proble
mas Brnsilclros" que "Qunnto menor é o snló.rlo mtnlmo,. malar l: 
n tnxn de mortalidade lnrnntll". A eomtntnçüo é óbvia. 
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Entre 1056 e 1061, os coctlclentc.s de mortalidade Jn!antll cal· 
ram .sensivelmente, enquanto o salUrlo minlmo alcançnvn os maio
res índices de poder aquisitivo desde que foi criado e foi no.s 
:mos de 1971, n 197'2 c 1073, que os coeficientes de mortalidade 
foram os mals altos desde 1045, período esf:e em que n diferença 
entre o snl:í.rio minlmo nominal mais diferenciaram do snli.trlo 
n!Ín!mo real, c vln de conscquCncia, dn perda maior do seu poder 
aquisitivo. 

A.sslm, é de Inteira necessidade c de urgente providência, n 
:utoçüo do cumprimento do presente projeto, que acima. de tudo, 
reprcsen ta j ustlçn so~lnl e correção de anomalia. E, que acaba, 
cm parti:', com a ficçao dos dados do ntunl snló.rlo minlmo, pro
movendo uma mais autêntica dlstrlbuiçüo de renda neste País. 

A promoção, por parte do M1nlstét1o do Trabalho, do levan
tamento periódico, n cada quatro meses, do custo das necessidades, 
normais, previstos no § 1.0

, do art. 1.0 , desta Lei, através da colcta 
de preços, nas respectivas regiões, para fixação do valor do snló.· 
rlo minlmo, a cada quatro meses, tem sido defendido por diversos 
.sctores governamentais e empresariais, Inclusive pelo próprio Se
nhor Ministra do Trabalho, através de pronunciamentos vários. 

Essa providência, Inclusive, é sumamente válida e Jrretutável, 
quando sabemos que o próprio governo a promove, não de quatro 
em quatro meses, mas de três em três, quando fixa os indlces da 
corrcção monetária nas ORTN, Letras Imoblliárlas, Cadernetas 
de Poupança, no Sistema Imob!Utlrlo do BNH, e nos débitos tri
butários. 

Quanto a argumentação de que a medida seria rator 1ntlaclo
nó.rlo, vale lembrar as diversas opiniões de economistas, inclusive 
dn Fundação Getúlio Vnrgas, que já afirmaram peremptórlamente 
que salário não gera lntlnção. Intlação é juro alto, é escassez de 
crédito, é evasão de divisas, é gasto supértluo. Salário, nunca. 

Este projeto de lei, de autoria do Deputado Alceu Collnres, 
tramitou, durante oito anos, na Câmara dos Deputados onde, tal, 
rejeitado pela ARENA, no mês de maio, e, regimentalmente, não 
hó. possibilldades de sua reapresentnção naquela Casa do Povo, 

razão pelo. qual, estamos apresentando·O, agora, no Senado 
dn República, dada a lmportãncJn social da matéria. 

A representação do MDB - Senadores e Deputados do Rio 
Grande do Sul - resolveu em reunião, da Bancada, reapresentar, 
numa ou noutra das Casas do Congresso Nacional, todo o projeto 
de Lei - dlsclp!!nando matéria Institucional, econõmlca, social 
ou cultural, considerando importante - recusado numa delas. 

Sala das Sessões, 22 de mala de 1979. - Pedro Simon. 
I As Comtssóes de Constituição e Justiça, de Leglslação 

Social e de Economta.J 

O SR. PRESIDENTE <NUa coelho! - Os projetas lidos serão 
publlcados e remetidos às comissões competentes. 

Sobre n.s eomunlcações que serão lidas pelo Sr. 1.0 .secretário. 
Sàa lidas as seguinte 

OF!CIO N.O 135/79 

Senhor Presidente: 
Brnsilln, 24 de mato de 1979. 

Tenho a honra de Indicar n. Vos::ia Excelência o nome do se .. 
nhor Deputado Hugo Napoleão, para Integrar, em substituição no 
Senhor Deputado Magno Bacelar, u. Comissão Mlsta incumbida 
de estudo e parecer sobre a Proposta de Emenda à Constituição 
nUmero 7, de 1970-CN, que "altera a redução do artigo 14 e seu 
parágraro único, da Constituição Federal". 

Aproveito para renovar o:-.: protc~tos de estlmn c elevado apre
ço, - Deputado Nelson Marchc-:nu, Lidcr dn ARF.:NA. 

OFíCIO N.0 137/79 
Br.,llla, 24 de mala de 1979. 

Senhor Presidente: 

Tenho a honra de Indicar n Vossa Excelência os nomes dos 
Senhores Deputados Wlldy Vlnnna c Nllson Glbson, para. lntc .. 
grarcm, em substltutçúa nos Senhores Deputados Cesário Barreta 
e Victor Trovão, n Comissão Mista Incumbida de estudo c parecer 
sobre a Mensagem n.U 45, de 1970·CN, que submete b. consldernçüo 
do Congresso Nnclonnl o t.exto do Decreto·Lci n.o 1.680, de 28 
de março de 1079, 

Aproveito pum renovar os protestos de cHtlmn e elevado apre .. 
ço, - Deputado Nel<ion 1\lnrchez:m, Llder da ARENA. 

Brn.slllu, 24 de mnlo de Hl79. 
Senhor Presidente: 

Nos termos do ~ 1.0 do art. 10 do Rc~-tlmento Comum, tenho n 
honrn de comunicar n V. Ex.l•, pnrn os devidos fins, que estn LJ .. 
Lidcrnnçn deliberou propor u substituição dos nobres Srs. Senndo
Lomanto Júnior, pelo nobre Sr. Senador Passos Porto, nn ComJs .. 

sào M!sta do Congresso Nacional que dnró. parecer sobre n Pro
posta de Emenda it. Con:mtuição n.0 7, de 1070 ICNl, que "Aiteru 
a redução do artigo 14 c seu parúgrn!o único da Constituição Fe
deral", 

Aproveito a. oportunidade para renovar os protestos do. ma.is. 
nltn estima e distinta consideração. - Senador Saldanha Derzi, 
vice·Lidcr da Mnlorln, no exercício da Liderança. 

Brnt:iílla, 24 de mala de 1070. 
Senhor Presidente: 

Nos termos do § 1.0 do art. 10 do Regimento Comum, tenho 
a honra de comunicar n v. Ex.'\ para os deVIdos !Jns, que esta 
Liderança deliberou propor n substituição dos nobres Srs. Senado· 
rcs Leite Chaves c L:lznro Barbozn, pelos nobres Srs. Scnndore~ 
Mauro Benevides e Pedro Simon, na Comissão Mista do Congresso 
Nacional que darã parecer sobre a Proposta de Emenda à Consti
tuição n.o 7, de 1970 ICN), que "altera n rednção do artigo 14 c 
seu parágrafo único da Constituição Federal", 

Aproveito a oportunidade para renovar os proestos dn mais 
alta estima e distinta consldernção. - Senador llumberto Lucen.'l, 
Vtce .. Líder da Mataria, no exerciclo da Liderança. 

o SR. PRESIDENTE fNllo coelho! - Serão leltas as substi
tuições solicitadas. 

Sobre a mesa:, requerimento que será Udo pelo Sr. 1.0 -Secre
tt\rlo, 

t ltdo o seguinte 

REQUERIMENTO N.• 166, DE 1979 

Requeiro, nos termos do artigo 367 do Regimento Interno do 
Senado Federal, o dcsnrqulvnmento do Projeto de Lei do Senado 
número 23/76, que dá nova rednção no nrt, 391 do Decreto-lei nú
mero 5.452, de 1.0 de mala de 1043, acrescentando pnrágrnto ao 
mtnclo artigo, passando a ser segundo o parágrafo único. 

Sala das Sessões, 24 de maio de 1079, - Or~"tes Quércia. 

o SR. PRESIDENTE <Nilo Coelho! - O requerimento Ilda 
será publlcndo e tncluido cm Ordem do Dla nos termos regimen
tais. 

HU oradores inscritos. 

Concedo a palavra no nobre Sr. Senador 'Orestes Quércln. 

O SR. ORESTES QUtRCIA PRONUNCIA DISCURSO 
QUE, ENTREGUE A REVISAO DO ORADOR, SE.RA PUBLI
CADO POSTERIORMENTE. 

O SR. PRESIDENTE <Alexandre Costal - Concedo a palavra 
ao nobre Senador Milton Cabral, por cessão do Senador Almlr 
Pinto, 

O SR. MILTON CABRAL <ARENA- PB. Pronuncia o seguin
te discurso) - Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

A Politica Habitacional é, e sempre será, uma preocupação 
constante, pennanente, para todos os que desejam ver assegurado o 
exerciclo de um direito elementar, o direito do Individuo ou da 
fa.milln morar, de ha.b~tar condignamente, 

Para enfocnr essa Politica. em suas exatas proporções, em ter· 
mos de metas e resultados, tácll é constatar que estamos ainda 
multo longe de otereccr no povo brasileiro uma perspectiva de 
atendimento, compntivel com as exigências, cada vez mais cres· 
centcs, dn vida moderna. 

O estorço desenvolvido pelo Governo Federal de 1064 até o 
presente, tal realmente de grande vnlla, race a quase total ausên
cia de qualquer planejamento ou programação, anterior àqueln 
data. 

Quem não se recorda do abrir e !echa.r das carteiras hlpotc
ci.trlns ou lmobll!árlns da Cnlxn Econõmica c dos Institutos de 
Previdência? Quem nõ.o se lembra dos esporádicos e pequenos con
juntos de 50 ou 100 casas construldas pela Fundação da Casa 
Popular? Quem não conheceu, por conseqüência, o tró.tlco de ln
tluCncln para a obtenção de um empréstimo hnbltnclonnl, injun· 
ções dos poderosos da época, verdadeiro privilégio concedido n 
uns raros, cm detrimento dn grande maioria de desnsslstldos con
tribuintes? 

Em mntérln de hnbitaçüo, Sr. Presidente, nós somos, cm ge
ral, um Pais de mó. memória c um Pnl& de Impacientes. Temo~; 
má memória quando cedo nos esquecemos desses tristes exem
plos de um pns.sndo nüo distante. E somos um Pais de lmpnclen~ 
tcs quando exigimos .'ioluçües r(lpldns c heróicas parn um proble
ma acumulado no cur:;o de multas décadas, cxatamente,por niiQ 
termos tido Instituições uproprlnclnR a esta nçüo de Governo. Es.sn 
impncléncla nf1o nos permite cnxemnr nem mesmo o panorama 
de outros povos no setor. Nenhum pais do mundo, nüo lmport.nn· 
elo seu c:-;túglo de descnvolvlnwnt..o nem ~ma Ideologia pollt.lcn, 
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pode ntlrmar haver resolvido t!rn dl!flnlt1vo seu problema hnbl
taclon:~l. Es.~a noçli.o, qur é 1;ab!da por qunnto~ estejam rarnllla
rJzndos com a problcmáUca hnbltacionul cm termo:; extra-!ron
Lclras, assinala que nem os Est.ados Unidos da América do Norte, 
pnrndif{míl do regime cnpltallsta, com seus Nlums situados na pe
rl!crlu dos grandes centros urbanos, nem a União Soviética, mo
delo do regime soc\allstn, com sun.s habitações colctlvas, tiveram 
t.otnlmcntc resolvida essa magna questão soclnl, 

Vale ncrcl3ccnt.'l.r que o próprio dimensionamento do deficit 
habitacional constitui ponto dt! controversla Internacional entre 
os espcctnl!stas. Estamos todos de acordo de que, no menos com 
relação à realidade brasllciru., tn.l deficit pode sf!r de quantidade 
c de qunlidadl~. Além do mais, n elaboração de Indicadores de 
certa con!Jnbllldndr traz cm seu bojo algo polémica cm sua cs~ 
-sêncla, pois, cm última análise, repousa na maior ou menar ob~ 
jctlvldnde do conceito da qualidade de vida. Esta vnrin em cada 
pais e em cnda estrato social c se submete. pois, às peculiaridades 
de cada conceito. Não C exag-ero, entrctantf.l. a Idéia de que 3Qt;; 
das hnblto.ções urhnnas são de baixo padrão. 

N.il. rcalldade nacional, consideramos válida uma político. orl~ 
entada pnra o combate de umbos os deficit. .. pois, se na maioria 
dos casos, n convenlCncln é pela oferta quantitativa, em alguns 
outros teria rendimento económico e social umn politica de re
novação urbana, com o propósito de dotar as habitações cxls~ 
tentes de lnfra-estrutur~ sanitária ou de bens comunltó.rios aln· 
du. inexistentes. 

Dentro de uma estratégia global, que atenda aos parâmetros 
indicados podem, é evidente, sur,:rtr variantes tátlcn.s de inegável 
oportunidade e alcance sociais. Com efeito, poder-se-la. cm uma 
prlmelrn etapa, obter o controle do deficit ve~ela.tivo, assim de
tinido o que se vincula no próprio crescimento demo~á.!lco. O está.~ 
glo seguinte seria orientado para o combate ao deficit residual~ 
que se avolumou por força da lnexist.Cncia, no passado, de uma 
política habitacional sistémica. 

Outra observação a ser feita - e esta, também, não apenas 
no caso especítico brasllelro - é a de que toda política habita~ 
-clonai, para perdurn.r. deve alicerçar-se em bases consistentes de 
auto-sustentação. Seu !undn.menk) de continuidade supõe a. exis
tência de um sóUdo sistema tlnancclro que lhe respalde as reali
zações, sob pena d"' lntermiténclas ou Interrupções, em especial 
nos pnises com economias cm desenvolvimento. 

A criação do Banco Nacional da Habitação, cm 1964 tal. a 
rigor, o. primeira experiência, cm extensão e profundidade, com 
vistas a equacionar o problema da moradia própria. Naqueles 
idos, n cnrCncla de moradias chegou n ser qualificada na ordem 
de oito mllhõe.s, aproximadamente, As estat1st1cns neste aspecto 
ni1o se revestem, cm nosso entender, dos requisitos dr rigor téc
nico, uma vez que constituem extrapolação renllzndn C{lm base em 
indicadores lndlrctos. Além do ma.is, estamos convencidos da 
verdade do dupla conceito - quantita.ttva e quo.utatlvo - quanto 
à natureza do deficit. 

Mesmo nsslm, ainda que sem um cnráter de con!labUidnde 
técnica rigorosa. aquele número serviu para o despertar da cons~ 
ciência nacional em busca de soluções que saUsClzcssem esse dl
rclto tão j u.stamcnte reivindicado. 

Criou-se, então, como jil. se disse, o Banco Nacional da Ha
bitação, organismo que marca a sua presença de modo signJ!lca
tlvo na realidade sócto-econômlca atunl. Elaglado, criticado, com
batido c exaltado, o BNH nascuu polémico, Ele tal, é c será po~ 
lémlco, como todas ns instituições nnscldns pnrn concil1ar a rca~ 
Udnde !lnnnccira c a lmposlçf\o social. A polémica lhe dará. vldn. 
O menos imparcial de seus opositores não poderá., entretanto, 
subtrair-se de uma rcnUdadc, asslnnladn pelos rnllhões de telha· 
dos novos c de outras tantas ramilln.s que viram, afinal. realiza
do o seu sonho de cnsn própria. 

Entre os lncgó.vels méritos decorrentes de sun erlaçiio rlgurn 
aquele - nem sempre percebido por alguns - dn democratiza
çü.o das oportunidades de acesso no teta próprio, cm que pese ns 
limitações impostas pela relativa escassez de recursos tlnnncelros. 

' Depois desses primeiros anos de cxlstêncin, o BNH pode apre
sentar nprcclú.vcl acervo de rcnllznções. Os grandes numeras es
tão lnscriOOs na última mensagem envlndn no Congresso Naclo
nnl pela Presidente Ernesto Oelsel. 

·Pcln lelturn do aludido documento vertrJcn-sc que ns ntlvidn~ 
dcs do BNH, no pcriodo 1004/10781 redundaram no. nnanciamen~ 
to de cerca de dois milhões de morndlns, Slmdo um mtlhíio no 
periodo 107•1 a Hl7ll, Ine~:tavelmcntc uma cxtraordlnárln perfor
mn.nce. Nos dois mllhõus dr flnanclamen tos hnbl taclonais, os pro~ 
r.rnm1ts de nature~n social inelucm-st' em nl~o como 54r;:. do t.otnl 
Convém t!sclan·cer que o número Indicado uflo abranl-{c o sancr.~ 
nwnto l.Júslco, progrnmu em qlll', dentrp outros, orn. renlçn a açüo 
do orr~nnl!illlO. gstc, a I'ltinr, jú ult.r:lJlu~.·;ou os paritnlCtro:; vlp:en
tt):; quando da :m:t \:rlaçlw, t.ransfnrmanclo~nt· cm um bant:o ctr· 

desenvolvimento urbano ou de desenvolvimento social, cm que 
n habitação representa um dos aspectos de suas ntlvldadcs. Em 
verdade, melhor seria denominá-lo de Banco Nacional de Desenvol
vimento Social. 

Cabe, a respeito, mencionar nosso aplauso a tal orlcntaçü.o. 
Com efeito, Senhor Presidente, a habitação, considerada de modo 
Isolado, nfto mais constitui o único objetivo da !nmilla. Elo. pre~ 
cede na escala de prioridades. Ela se Inclui em um c~mtexto multo 
mais amplo, que visa a elevar a qualidade de vida como um todo. 
Habitação servida pelos modernos equipamentos urbanos, inclusi
ve as ó.rcas de lazer. Esse é o conceito mn.ls abrangente, !lguro.n~ 
do nas conclusões dos estudos especializados e das conferênclfU:I 
lntcrnnclonals. 

O Brn.sll, Senhor Presidente, é uma região de acentuado cres
cimento demográ.!lco. Assistimos dobrar nossa população a cada 
25 anos. 

A esse preocupante problema se acrescenta outro, que nada 
mn.ls é senão uma decorrência lógica: a concentração urbana. 
Contamos com áreas metropolitanas como as do Rio de Janeiro e 
São Paulo, com 9 a 12 milhões, respectivamente. No final do sé
culo, dentro dr mnls 20 anos, praticamente se ligarão, pela ex~ 

pansáo continua dos aglomerados urbanos que rcchcln.m o espa
ço ainda aberto entre as duas gigantes. 

O fenômeno das migrações internas, materializado nas !a
velas e mocambos, agravou~se com o processo de industrializa~ 
ção c representa tendência de dl!ícU controle a. curto c médio 
prazos. Temos que enfrentar essa realidade, sem pessimismo 1mo
bll1zantc, mesmo reconhecendo que 70t;r da população urbann 
ganha menos de 3 saló.rios mínimos. 

o orçamenta Plurlanual para o triénio 1970/1981 pruvê que 
os recursos a serem aplicad{ls Irão !lnnnctar mais outro milhão 
de moradias. Indica, ainda, a prioridade para os programa.s ha~ 
bltaclonais, da ordem de 60'.'f dos recursos, especialmente os des~ 
tlnados no atendimento dos estratos sociais mais necessitados. 

Chamo a atenção dos Srs. Scnadares, que esta porcentagem, 
em passado não multo distante. era de 56s;, e agora é elevada 
para 60~:,, 

Sr. Presidente, Srs. Senadores: 
O advento da administração Iniciada a 15 de março passado 

poderó. alterar as prioridades Inscritas na lei de meios do BNH 
e previstas para o período 79/81. :E:n!ase especial serã. concedida, 
ao que se anuncia, a dois aspectos: o financiamento para mora
dta.s de natureza social c para habltac;óes rurais, visando construir 
centenas de milhares de casas por ano no atual período de go
verno. Devemos levar cm conta que cerca de 600.000 novas ra~ 
millas chegam anualmente às áreas urbanas. E a imensa maio
ria são famillas multo pobres. Assim, uma politica habitacional, 
dirigida a esses estratos sociais Interfere de moda positivo no. es
trutura da dlstrlbulçii.o da renda, servindo ao propósito de dlml~ 
nuir ns diferenças existentes entre as camadas do. saciedade. 

Sr. Presidente, Srs, Senadores: 
A habitação é um instrumento coadjuvante de paz social. Na 

medida cm que, através dela, se puder atingir ns camadas mais 
interiores do. renda. baixa, estar~se-ó. alcançando aquele desi
deratum. Como dissemos desta. tribuna, cm 22 de mala de 1974, 
:t habitação condigna fortalece a fnmilla, contribui para melho~ 
rar os costumes, as condições de saúde e de educação, e reduz 
n. tensão soclnl. Na área politica ela Induz malar confiança no 
regime e no. elite dirigente diante dos desatlos herdados, 

Os problemas são vários e complexos, Em primeiro lugar, tor~ 
nn-se difícil hn.rmonizar a ln!lnçõo com o custo dos lnsumos. 

Outro ponto pouco conhecido - e por isso submetido às críti~ 
cas dos que o ignoram - está no custo das operações. Nesse sen
tido n nova n.dmlnlstração do BNH pretende \'Ditar-se mais para 
o adquirente, do que sustentar ou favorecer a nc;ão de Interme
diários, nlêm dn. restrita necessidade de su~ participações. 

:€ um novo enfoque que deve ser sondado efusivamente. 

Aliás, cabe nesta oportunidade, destacar e pedir o. atenção 
do povo para a rcorJcntaçflO que está. sendo adotndn pelo atual 
governo. 

O Sr, Benedito Canelas iARENA - MTI - Permite V. Ex.• 
um aparte? 

O SR. MILTON CABRAL IARENA - PBI - Ouço o nobre 
senador Benedito Canelas. 

() Sr, Rcncdlto Canela.s (ARENA - MTl - Nobr(" Scnndor 
Milton Cabral, alndn como Deputado Fcdcrnl, cspcclficnm<'nt.t~ 
no Simpósio Homem no Campo, cu já tlnhn u tellcldadc de apren~ 
drr com V. El:.11 , numa lula em que V. Ex.•' ele~cu como umu da:; 
nletn.'i como rcprl'o'H~ntantl' no Scnrtdo ela República. Hoje nH' siD~ 
to fclli. JlDr ve-lo nn trlbunn, por ~t'ntir qut' Jl!lrtl' dt~ MHls ldcln~. 
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perseguidas durante quatro anos, através de um trabalho de tri
buna c através de um trabalho de Informações, de esclareclml'n
tos c de solicitação, V. Ex.11 já encontra parcialmente realizada. 
Isso multo me entusiasma, porque demonstra n tcllcldnde do par
lamentar que conseguiu cumprir com a sua obrigação parn com o 
povo brnsllclro c pnrn com o povo do seu Estado. No momento cm 
que sentimos que o BNH consegue voltar ns suas vistas para a 
classe rural, na momento em que sabemos, como representante 
do Estado de Mato Grosso e de vJvCncltL no melo rural, que tnlve;~ 
uma das razões, e a maior delas, seja que o homem busca o cen
tro urbana, na certeza que tem que ali reccberó. um amparo 
maior c, neste amparo, elege a sua residência, ncredlt.nmos que. 
com essa medida, possa-se tlxnr mais o homem ao campo, pos
sa-se levar n tcUcldnde àquele homem CJUU, tirando dn terra com 
o .seu trabalho, regando a terra com a suor do seu rosto, ali tra
balha, como um soldado anónimo do ctcsenvolvlmenta nacional. 
Desta forma, par um dever de justiça e. hoje, como seu colega, 
não poderia deixar de trazer a V. Ex.11 os parabéns pelo seu pio
nunclnmento. 

O SR. MILTON CABRAL <ARENA - PBI - Meu caro Sena
dor Benedito Canelas, cu é quem tlco ngrndccldo pela sua Inter
venção. Lembro-me que cm 1964, precisamente cm outubro de 
1964, fui Presidente da Comissão Mista que elaborou a lei que 
criou o Banco Nacional da Habitação. Desde então, venho acam~ 
panhnndo, passo a passo. essa lnstltulç:io c não a poupei de cri· 
tlcas, durante esse tempo, como também não deixei de elogiar 
as providências acertadas que. no meu entender, atendiam às 
reivindicações do povo, sobretudo a povo mais carente de recur
soo. 

Agora, o BNH, na nova administração do Ministro Mário An~ 
dreazza, procura descobrir novas caminhos e também reatlvar ou
tras providências que foram tentadas no passado. 

Tenha aqui algumas dessas medidas, para as quais pediria n 
atenção de V. Ex." e dos demais senadores: 

Pretende o Ministro Andreazza desenvolver especialmente: 

1 - O Programa de Lotes Urbanizadas - para adqulren'tes 
de menor renda, com Infra-estrutura; 

2 - O Programa Habitacional Empresa - para proporcionar 
à.s entidades privadas e pública o financiamento de casa própria 
paro. empregadas de baixa renda; 

3 - O Plano Nacional de Habitação Rural aqui lembrado pc~ 
lo nobre Senador Canelas - canjungado com as operações de 
financiamento agrícola e pecuário, com a participação das coope
rativas e proprietários rurais; 

Portanto, Isto já é uma medida de extraordinária Importân
cia quando, no meu entendimento, nós que nos preocupamos tan
to com a clvlUzação urbana, temos que pensar na criação de uma 
civilização rural neste Pais, na medida em que os povos ma1s 
industrializados estão descobrindo que a felicidade, a. vida mo
derna, está mais no Interior do campo do que nas grandes con
centrações urbanas. 

Evidentemente, o Plano Nacional de Habitação Rural, se ror 
um plano de grande alcance, poderá ser um dos poderosos ins
trumentos para esse retorno no campo. 

O Sr. Almlr Pinto <ARENA- CE! Permltc V. Ex.• um aparte? 

O SR, MILTON CABRAL !ARENA - PB\ - Ouça com pra
zer o aparte de V. Ex." 

O Sr. Almlr Pinto <ARENA - CE\ - Gostaria de localizar 
um aspecto do problema c eu aguardava n oportunidade para dar 
uma Ugcira. c modesta cooperação no discurso de V. Ex.'\ li: o as
pecto das habitações rurais. V. Ex.u. está perfeitamente a par do 
que estli pretendendo fazer o Ministro Mário Andrcazza através 
do BNH, com construções de casas a curto prazo e n pequeno 
custo para os rurícolas brasileiros. Assim é que o có.lculo malar 
para o pagamento dessas casas é de 250 cruzeiros, quer dizer, 
relativamente ao alcance de quase todo o ruricola nacional por
que, até então, ns demais que eram construídas não atingiam es
se preço, esse custo, sendo o sa.lário multo Jnslgnlfica.ntc, princi
palmente o sald.rlo mlnlmo na região Norte c Nordeste. E o que 
Unhamos ló. era justamente o pagamento elevado dn nwnsnlldn
de, com um Imposto c uma correçüo bem !artes. Acredito que 
o Ministro Mó.rlo Andrenzzn marcnrti. n sua pas:mgcm no Mlnl.s~ 
térlo, pntrlotlcnmente atendendo essa. classe pobre, essa clnsllt> 
rurícola nnclannl, com habltaçüo concll~nn e relativamente ràcll 
para o pa~um{)nto de cada um - 250 cruzeiros. 

O Slt, MILTON CABitAL !ARENA - PDl - Agradeço a ln
tcrvcnçüo de V, F.x.n, nobre Senador A!mlr Plntn, c •me pcrmlt!l, 
nu contlnuldndt! do meu pronnnclnmento, abonlar com mul.s dt·
talhes c:<atamtmte o ponto qliP V. Ex.11 acaba dl• rt·ahial'. 

Continuando nas medldn.s que estão cm desenvolvimento nn 
área do Ministério do Interior, queria destacar: • 

4 - A rc!ormulaçflo do slstcmn. opcional de amortização cm 
função de percentual dos salários mlnimos: 

5 - A elaboraçflo de estudos Vlsnndo à crlnção ou reformuln
çúo de tentes de rccur:lOs para a. nmpllnção do.'i programas ha~ 
bltaclonals; 

6 - A criação de sistema misto de amortização de capital e 
juros nos contratos de flnanclamcnto de casa própria.: 

7 - A rcdlstrlbuiçii.o do beneficio rtscnl previsto no Decreto-lei 
n.o 1.358/74 tdevolução de 12•;;, das prestações pagas' para favo
recer os compradores enquadrados nn. faixa de baixa renda; 

8 - A revisão dos diversos componentes de custos financeiros 
Incidentes nos repasses do BNH para o.s ARentcs Financeiros, um 
!ato multo rcclamr1.do. 

O - O rccxamc da slstcmáttcn de utlllzação do FGTS, n11 
amartlzaçflo dos financiamentos a tlm de beneficiar os seus n.dqul
rcntc.s, de casn própria. 

10 - Novas !armas de apoio à lndústrln. de materiais de cons
trução, objet!vando reduzir o preço de seus produtos. lnclmüve 
ntravC.s da padronização de materiais. 

Esse elenco de providências, Srs. Senadores. todas, sem I;!XCC
ção, procuram baratear o custo da moradia, para torná-la mais 
acessivel aos trnbalhadorcs. Esta rol a prlmclrn Idéia do Presi
dente Ca.stello Branco, qunndo propôs ao Congresso Nacional a 
criação do Banco Nacional da Habitação. Casas para o povo. 
Agora, tomamos conhecimento da decisão do Presidente Flguel~ 
recto,· de instituir Grupo de Trabalho para apresentar sugestões 
com vistas à estruturação de novo plano pa.rn atender populações 
multo carentes, que estão situadas num nível de renda de até 3 
saló.rlos mínimos. 

A Idéia, c ngorn. dirijo-me ao nobre Senador pelo Ccn.rá, Sr. 
Almir Pinto, ê vlablUznr a prestação vlnculn.da n. um percentual em 
torno de lO% do salário, paro. pngo.r moradias de custo não su
perior a Cr$ 50 mil, a preços de hoje, evidentemente. Para isto, 
outras fac1Udades e incentivos deverão suportar o programo., com 
custos mínimos ou a zero do terreno, mobUlznção dos Interessado.'! 
para colaborar com a mão-de-abra. sob a forma de muttrão, L' 

n.sslm por diante. 
Certamente, Srs. Senadores, este método já !ai tentado n.Jgu~ 

mas vezes, c sabemos que alguns governadores construiram peque~ 
nos conjuntos com a dircta participação dos futuros moradores nn. 
construção cm terrenos doadas pelo poder pUblico. A idéia não 
prosperou. Sei que em muitos cn.sos não saiu da primeira tentativa. 
A[;orn, se ensaia novn arrancada com esse mesmo objetlvo. Acre~ 
ditamos, se somados os esforços, com adequada contribuição fe
deral, os Estados e Municípios, as orgnntzn.çõe~ de clnsse, patronais 
e de trabalhadores, e outras entidades privadas e públicas, todos 
entlm de mãos dadas, ui sim, acreditaremos no mutirii.o, será um 
esrorço tormidó.vcl, cujo êxito mnrcn.rô. definitivamente n. açiio 
governamental. 

Sr. Presidente, 

Srs. Senadores: 

O assunto ora. versado ê dcmn.sindn.mente amplo para. se con
ter nos reduzidos Umites de umn. só intervenção. Voltn.rel n esta 
tribuna. nlgumns vezes mais, com o propósito de aprofundar o 
exame do tema, no qunl procurarei imprimir sempre o tratamento 
técnico. De qualquer modo, a lmportlmcla do assunto é manifesta. 
Considero o Plano Nacional de Habitação um Importante instru
mento, a coadjuvar as politicn.s de rcativaçfi.o da economia c de 
geraçii.o de empregos. Analisarei esses aspectos em próximas opor
tunidades. 

O Sr. llenrh1ue de La Rocque fARENA - MAl - Permite V. 
Ex."' um aparte? 

O Sll. MILTON CABRAL tARENA - PBI - Ouço a nobre Se
nador Henrique de La Rocquc. 

O Sr. llenrique de Ln ltocque tARENA- MAl - Nobre Sena
dor Milton Cnbrnl. aguardávamos que V. F..x.•\ formulasse tot:ll
mcntc o problema que está a debater, que é, sem favor, da rnnlor 
rclcvitncln. E pode ter n ccrte:m de que o tez de umn. mu.nelr:• 
precisa para que o homem do campo, aquele qUl!, por tant.Qs nno.s. 
se senUn nbandonudo, nu.ssc a ter com ba:iCH súlldas u t~SPl!r:lllça 
CJUc é de t.octo bru .. ~llelro, a de t..er um tUa um tcl.o. E V. Ex.11 Lrat.ou 
.as .. 'innt.o tüo complexo dt: uma mnnl'!ra. :;JmplL·~. pam que nt1s 
outro~ compreendéli~t·mos mnl4:!0l!tt.lca de tanta rclcvl\llcla. E o 
.'iCII modesto colr!~U al\lUll'dava o termluo do :il'U prununclanumto, 
pnra til' incorporar t•ntre nquele:; que !hc !'ellt~ltmn por ter lhu.lo 
t•nfa:;e ú plnnlflcnçil..o do Governo qut~ at:ora, com !l aula fJ\lt' acab:t 
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de nos dnr, por certo se tornará a pruzo curto uma realldn.dc lndis~ 
cutfvel, Pnrnbéns, nobre Senador. 

O SR. ~ULTON CABRAL I ARENA- PB1 -Senador Henrique 
de La Rocquc, agradeço n manltcstnçfi.o de V. Ex,IL c muito me 
honra. quando V. Ex.8 disse que acompanhou com ·multa nt.cnc;ão o 
meu pronunciamento, Isto é realmente estimulante. Multo abri~ 
gndo pelo seu aparte. 

Queria concluir, Sr. Presidente .. dizendo que o Governo, pela 
palavra do Ministro do Interior, Mnrlo Andrenzza, esta aberto ao 
debate. A nôs, politicas, cabe-nos levar n contribuição da critica 
construtiva, das sugestões cxcqühcls, segundo a experiência de 
cada um na convivência com a realidade do melo brasileiro. 

O Sr. José Lím; I ARENA -CEI - Permite um aparte, nobre 
Senador? 

O SR. MILTON CABitAL !ARENA- PBI- Pois não. 

O Sr. José Llns I ARENA -CEI - Nobre Senador MJlton Ca~ 
bral, não poderia dclxn.r de me congratular com V. Ex.n pelo seu 
pronunciamento. Quero complcmentó.-Jo pelo último tópico de seu 
discurso. Sou testem unhn da scnsibllldndc do Ministro Mó.rto Anw 
drcazza para a :'J.rea politlcn. Desejo também complementar a sun 
Informação: decerto V. Ex.n sabe que, amanhã, o Ministro Mário 
Andreazza estará reunido no Rio de Janeiro com todos os gover
nadores brasileiros para estudar novas medidas, visando o descn
cade!l.lncnto de um verdadeiro processo de adaptação da nçáo do 
BNH no novo esquema de humanização do desenvolvimento brasi
leiro na área da política habft.nclonal. Parabéns a v. Ex.11 pelo seu 
discurso c multo obrigado pela atenção com que me ouviu. 

O SR. MILTON C,\BR,\L tARENA - PBI - Eu que agradeço 
a V. Ex.n 

O Sr. l\lauro Benevides I MDB - CEt - V. Ex.n permite um 
:~parte? 

O SR. ~liLTON C,\BRAL !ARENA - PBt - Pois não, nobre 
Senador Mauro Benevides. 

O Sr. !\-Ja.uro Renevides r MDB - CE 1 - Nobre Senador Milton 
Cabral, também para nós da Oposição, esse problema tem sido 
presente, das dftlculdadcs vividas pela clo.sse assalariada cm rcw 
lação à habitação neste Pais. Há cerca de dez dias, submetemos à 
consideração do Congresso Nacional um proJeto de lei para bcne
!iclar com um auxíllo-morndln aqueles trabalhadores que per
cebem até cinco salários mínimos, como uma fonnn de atenuar 
as dlflculdades gritantes, vividas por aqueles que, diante do custo 
de vldn, niio têm condições que ofereça uma situação condigna 
n sua prôprla familln, Foi uma colaboração que nôs, através de 
um projeto de let, submetemos no exame dest..'l Casa e da outra 
do Congresso Nacional, a respeito da politica habitacional do Pais. 

O SR, ~IILTON CABRAL tARENA- PBI -Tenho a certeza, 
nobre Senador Mauro Benevidcs, de que o projeto de lei de v. Ex.n, 
juntamente com outras proposições desta. Casa, será. levado na 
devida conta por aqueles que estão. tentando equacionar este pro· 
blema, que, como dls..,c antes, não é somente um problema bra.sl
lclro, é um problema de todo mundo, para cuja solução neces
sitará, não somente do empenho dos governantes, da colaboração 
de todo.'i, mas sobretudo n sua solução depende da conjuntura, dns 
condições da. atua.lldnde cm que ele estiver sendo equacionado, 
porque o ponto inicial de qualquer solução reside nn capacidade de 
Investimento da Nação, na capacidadr. do Governo em atender ao 
complemento urbo.no, porque o conceito de habitação não é mais 
aquele lsolndo, Hoje, quando se tala cm habitação, fala-se cm 
água, esgoto, li.ren de Jazer, escolas, nsslstêncta. médica, pavimen
tação, entim, todo um conjunto de assistência c de atendimento 
para q\U! n habitação possa preencher o seu grande papel e, ma.Is 
uma vez, para concluir, repito, o seu papel de rortnleccr n ram!Un. 
e contribuir para a educação e para reduzir as tensões sociais, 
Multo obrigado. !Multo bem li 

o SR. !•RESIDENTE !Gastão MU!Icrl - Concedo n pn!nvrn ao 
Senador Orestes Quércla, para uma breve comunicação, em nome 
dn L!dcrançn. 

O SR. ORESTES QUtRCiil IMDB - SP, Em nome dn Lldc
rfl.nçn da Minoria, pnrn uma comunlca.çiio, Sem revlsüo do orador. J 

- Sr. Presidente, Srs. Senadores: 
Um grande politico, numn determinada ocnslão, disse que o 

problema dns ditndurns é tanto mnts grave quando se annUsn a 
ntunçti.o do {::Un.rdn dn esquina, Isto t, üs escalões mais baixos do 
governo. 

Estamos lcmbrnndo esta frtl.st•, Sr. Presidente, p:1.ra lnmcntnr 
o que cstó. ocorrendo cm nosso Estndo, Sflo Pnulo. A filosofia 
que n10vc o pcnscunenlo do Govcrnnclor foi devidamente estam· 
puda nn fl'lu;e dita JlOI' ocasli1o ela greve dos lllctalúrglcos do ABC, 
quando S. Ex.11, Oovt'rnndor "!Jiônlco'' ele Süo Paulo, Pnulo Snlhn 

Mnlu1, disse que a questão soc!al é caso de policia; que o problema 
do ABC era de policia, 

Acrcdlt.runos, Sr. Presidente c Srs. Senadores, que esse tipo de 
pem;amcnto, essa !1loso!1a de govemo deve ter-se espraiado para 
os baixos escalões do Governo de São Paulo, porque - c este é o 
motivo de nossa presença na tribuna, em nome da Liderança da 
Minoria e cm nome da Bancada do Movimento Democrático Bra
sileiro - desejamos protestar contra a prisão de jornalist:.as que 
estão fazendo urn movimento grevista no Estado de São Pa.ulo. 

Provavelmente, a fJlosotln. do Governador se cspralou aos ba.J
xos escalões, e estamos assistindo, cm São Pauto, mais um exemplo 
de violência contra as reivindicações sinceras de uma classe assa
lariada deste Pais, que não os jornalistas do meu Estado, que razr.m 
um movimento legitimo, como todos os movimentos de reivindi
cação sn.larlal são legítimos, em razão dos 15 anos da expropriação 
de sn.ló.rlos que tem ocorrido neste Pais cm ra2:ào do regime de 
arbítrio. Protestemos cm nome do MDB contra a prlsiio a.rbltrárla. 
dos jornallstas que nós assinalaremos a seguir: José Varlottn dos 
Diárjos Associados, Cláudio Favlerc da Rádio Globo, Silvio Jo.sé 
Macedo dn revista Isto E, Marcos Facrman do Jornal lia Tarde, 
Sidnei Escolar da Folha de S. Paulo c Mó.rlo de Melo Castanho da 
TV Globo, 

Hoje, Sr. Presidente, n Dlretoria do Sindicato dos Jornalista.." 
Profls.sionai.s do Distrito Federal distribuiu uma nota, protestando 
contra n. prisão desses jornalistas no Estado de São Paulo, QUe, a 
seguir, leremos a nota do Sindicato dos JornaUstas ProrissionaJ.s 
do Distrito Federal: 

O Sindicato dos Jornalistas Profissionais do Distrito FC· 
dera! denuncia a prisão de seis companheiros na madru
gada de ontem cm São Paulo, e exige das autoridades sua 
Imediata liberação, Os jornalistas José Vnrlotta !Diários 
Associados), Ciá.udlo Faviere CRãdio Globo), Silvio Jose 
Macedo (Isto Ê), Marcos Fneman (Jornal da Tarde) Sidnei 
Escobar tFolha de S. Pau1o1 e Mário de Melo Castanho 
CTV Globo), estavam exercendo o legitlmo dlrelt.o de greve 
quando foram detidos por pollclnls. 

Os jornnUstns de Brasilln, no mesmo tempo cm que se so
lidarizam com os companheiros paullstas, advertem O..!. 
autoridades que não será por meio de Intimidação que será 
solucionado o movimento grevista deflagrado em S[u) Pauw 
lo cm defesa. de justas relvlndlcaçõcs da categoria pro
fissional 

A diretorla 
Era cxatamente o que eu gostaria de assinalar, Sr. Preslden

tete, uma palavra de protesto contra a prisão dos jornnllstas em 
São Paulo. t Muito bem l l 

o SR. PRESIDENTE 1Gnstão Müllerl - Concedo a palavra 
ao nobre Senador Dirceu Cardoso, para uma c.om unlcação lna
dló.vcl. A Presidência esclarece que S. EX." tcra 5 minutos im· 
prorrogllveis. · 

O SR. DffiCEU CARDOSO I MDB - ES. Para uma comunica
ção. I - Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

Quando no Senado medidas se tnzem at.cndendo aos grandes 
grupos c altos tunclonó.rios, não faltam, aqui no plenârio, as zum
balas e os salamaleques. Hoje, venho destacar uma decisão da 
Mesa no dia de ontem, atendendo D.s justas pretensões e às justas 
esperanças de tunclonárlos humildes desta Casa. 

Hó. anos, o Senado abriu concurso para preenchimento de seus 
quadros. De várias centenas de aprovados, nomeou apenas um 
terço, ficando dois terços sem serem aproveitados, nos quadros 
correspondentes. Portanto, umn atitude dlscrlmlnatórla. 

No ano passado, o nobre Senador Alexandre Costa, hoje 1,0 -

Secrctúrlo, apresentou um projeto com o apoio de um grupo de Se
nadores que estavam dispostos a lutar por aquele projeto, restnu
rnndo, ou recompondo n situação juridlca, estrangulada pelo apro
veitamento de um terço. 

o projeto, não tendo logrado aprovação até o tlm da sessão 
legislntivn, foi arquiVado. Este ano, fui cu que requeri o desnrqul
vamcnto deste projeto, porque era a consubstanciação de medidas 
de justiça, para uma larga categorln de funcionários humlldes, 
desta Ca...'in. 

Sr. Presidente, este projeto, depois de desarqulvado, tal reme
tido à. Mesa c cu próprio aqui declarei que, conforme declarações 
do Sr. 1.0 -Sccrctó.rio Alexandre Costa e do Sr. Presidente da Casa, 
Senador Lulz Vlnna, n Mcsn, dentro um mês, dnrin solução no 
cn~o. 

Sr. Presidente, quero crer que rnras vezes, na vida dcstn Cnsa, 
u M1•sn LenJm Cllmprldo compromissos com 11m Senador ou com 
uma cntcr,m·tn. de t'uncionó.rios. Antt~s de unl mt•s, ciL• fnto, no dln 
de ontem, u Ml~sn, reunida, l'llqundrou os runclonúrlos CLT. Atndu 
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1nal.s, Sr. Presidente: aqueles que mi.o puderam .ser enquadrados, 
porqut~ há um objctlvo orRànlco nesse enquadramento, l'ieráo al
canc::ado.s por uma dcclsüo ele progressão de funcionários. Entào, 
aqueles que nào foram atingidos scrào :mtlsfcltos nos seus desejos 
~-:crnls. 

Sr. Presidente, é o cumprimento que quero trazer fl. Mesa, 
em primeiro lu~;ar, c ao nobre Secrctil.rio Senador Alexandre Costa, 
o autor do projeto, c àqueles Senadores que lutaram e empres
taram a sua solidariedade ao projeto desde o ano passado, a nôs, 
t!nflm, porque a Casa se engrandece, quando deixa de cometer 
Injustiças c se engrandece mais, qual)do repara discriminações 
ji feitas. !!:, portnnto, cm nome dos funcionários que estou agra
decendo a declsii.o da Mesa, na manhã de ontem, enquadrando 
aqueles funcionários que. por um ato dlscrlmlnatórlo, haviam sido 
discriminados h:i anos. 

Era a comunicaÇão que eu queria fazer, Sr. Presidente, dentro 
do estrito prazo regimental estabelecido por V. Ex.n, dentro dos 
cinco minutos c, se V. Ex.'~ quiser que os Senadores, de hoje cm 
diante, façam a sua comunicação dentro do prazo, mande colocar 
na mesa à nosstt. frente um relógio, porque nós regularemos o 
ritmo do nosso pronunciamento, o nível c n Umitação da nossa 
palavra. !Multo bem! J 

O SR. PRESIDENTE I Gastão Müller I - Sobre a mesa, pro
jeto de lei que serâ lido pelo Sr. 1.0~Secrctó.r1o. 

t lido o .'ieguinte 

l'ROJETO DE LEI DO SENADO N." 150, DE 1979 

Pennite aos empregados a utilização da cont.a vin~ 
culada do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço para a 
construção ela casa prõpria. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1.0 O empregado optante, em cuja conta vinculada do 

F'undo de Garantia do Tempo de Serviço houverem sido efetua
dos depósitos durante, pelo menos 60 !sessenta! meses, consecuti
vos ou não, poderá utlllzar o saldo existente na referida contn 
para a construção de casa cm terreno de sua propriedade. 

Parágrafo único. Será permitida a utilização de mais de uma 
conta vinculada para a construção da casa própria, desde que M' 

trate de membros de uma mesma família. 
Art. 2.0 Para valer-se do saldo do Fundo de Garantia na 

construção da moradia própria deverá o Interessado provar: 
a l n propriedade de terreno destinado a edificação de imôvrl 

residencial, devidamente inscrita no registro competente; 
bJ quitação com os impostos c demais encargos Incidentes 

s~:·I.H'C o terreno: 
cJ a inexistência de outra propriedade cm seu nome, ainda 

que adquirida ou construída na rormn do parágrafo único do art. 
1,0 desta lei: 

dJ a posse de plantas, especificações e orçamento, relativos 
a casa n ser construída. 

Parágrafo único. O valor do saque para construção da mo
radio. proprln não poderá. exceder o montante previsto para n 
cdlllcnção. 

Art. 3.0 A empresa que tiver obtido o parcelamento de dívida 
para com o Fundo Garantia do Tempo de Serviço, deverá anteci
par n e!etivnção dos depósitos parcelados re!crentcs no emprega
do que, preenchendo as condições estabelecidas na presente lei, 
pretender ut!Uznr n sua conta. vinculada para. construção de mo
radia própria, sob pena de ser co.ncelndo o parcelamento. 

Art. 4.0 O Poder Executivo expedirá o Regulamento desta lei 
no prazo de 30 (trintnl dias, contados de sua vigência. 

Art. 5.0 Esta lei entrará. cm vigor nn dntn de sua publicação, 
revogndns as disposições em contrário. 

J ustlflcnção 

O Slstcmn de Gnrnntla do Tempo de Serviço, crlndo pcln 
Lei n.0 5.107/66, no Indo do grave Inconveniente da extlnçüo da 
cstabilldade, assegurou nos trabalhadores alguns beneficias, entre 
os quais se destaca o da formação de um património, n ser apro
veitado pelo próprio empregado em algumas situações, ou pela fn
milla no cnso de seu tnlcclmento. 

Uma das mnls importantes destinações desse pntrimônlo é, 
sem dúvida, n aquisição dn cnsn própria, base llslcn dn lnmilln, 

A utiUznçfto das· depósitos do Fundo pnrn n compra da cnsn 
rol dlsclpllnndn pelo nrt. lO da Lei n." 5,107/66, prevendo-se, 
parti sua concretlzaçüo, n necessidade do preenchimento dos se
guintes requisitos: 5 nnos de serviço tnn mesmn empresa ou nüoJ 
e aquisição do Imóvel através do Sistema Financeiro de Hnbitnçfw. 

Mais tarde, em face dos atrasos de pagamentos elas prcsta
çôe~ - tendo como causa principal n corrcção monetária - de
cidiu-se. a trave:; du Lei n.u 5. 705171, permitir a apllcnçüo do!i :;ai
dos das contas vinculadas na amortlzaçüo, total ou parcial, elos 
aludidos débitos, Essa autorização, com vigência de apenas 1 nno, 
extlngulu-:;c a 30 de setembro de 1D72. 

Todavia, nos casos de utlllzaçflo da conta até agora prcvlstoll, 
somente toram beneficiados os adquirentes de Imóveis construidos 
com financiamento do Sistema Financeiro de Habitação. Não se 
pensou cm permitir o saque para aqulslçiio fora rto sistema orien
tado pelo BNH c, multo menos, cm rncllltar a construçáo de casas 
em terrenos jâ possuídos pelos trabalhadores. 

A orientação acima tem provocado protestos dos Interessados 
em razão da mó. qualidade dos Imóveis n eles vendidos e, especial~ 
mente, do cerceamento de seu direito de escolha e da lmposslhHl
dade de utilização dos depósitos do Fundo para a construção de 
casn. cm terreno anteriormente adquirido. 

De fato, Inúmeros são os trabalhadores proprietários de ter
renos que forçados pelas normas do BNH, têm de vcndê~los para 
comprar uma casa ou apartamento cm desacordo com ns suas 
necessidades. 

O presente projeto que- atende a uma reivindicação do II Con
gresso dos Trabalhadores Gráficos procura., exa.tnmentc, corrigir a 
falha em questão, permitindo o aproveitamento dos depósitos do 
Fundo na construção da. casa própria. 

Seguindo a orientação traçada pelo próprio BNH, no caso da 
compra de residência fitem 1.1. da Resolução FGTS - RCC n.• 
10/72, de 15-3 ... 72 I, o parágrafo único do art. 1,0 permite que vá
rins pessoas da mesma família, levantem os saldos das respecti
vas contas vinculadas para a construção de uma só casa. 

Com a tlnnUdade de disciplinar o levantamento dos depósitos, 
o projeto exige do interessado ns seguintes provas: de propriedade 
do terreno c da Inscrição desta no Registro de Imóveis; de qui~ 
tnção dos impostos c demais encargos incidentes sobre o terreno; 
de não possuir outra propriedade, ainda que na qualidade de 
condômino permitida no parágrafo único do art. 1.0 ; e de estar 
realmente empenhado na. realização da obra, havendo para Isso 
providenciado as plantas, cspeclflcaçõe:; c orçamento referentes à 
casa a ser edificada. No mesmo 5Cntido, é determinado que o valor 
do saque não exceda a dos recursos Indispensáveis à construção. 

Por último, estabelece-se a obrigação de a empresa favorccldn 
com o parcelamento de débitos para com o Fundo, antecipar n efc
tlvação dos depósitos parcelados referentes no candidato ao sn.
quc, sob pena de ser cancelado dito parcelamento. Trata-se de 
fornecer ao FGTS todo o numerário a ser levantado pelo traba
lhador Interessado na construção da moradia prôpria, evltnndo~se 
a descapitalização do Fundo, pelo uso de outros recursos na co
bertura dns falhas de responsabilidade das empresas. 

Ê, assim, patente o carãter social, humano e de Interesse pú
blico do projeto. 

Sala das Sessões, 23 de maio de 1!179. - Franco Montoro. 
(As Comissões de Constituição e Justiça e de Legis

lação Social.J 

O SR. PRESIDENTt: fGnstão Müller) - O projeto que vem de 
ser lido será publicado e remetido às comissões competentes. 

Sobre n. mesa, requerimento que será lido pelo Sr. 1.0 -Secretó.rlo. 
t lido o seuuinte 

REQUERII\IENTO N." 167, DE 1979 

Nos tennos do art. 233 do Regimento Interno, requeremos a 
transcrição nos Annls do Senado dn carta do General Rodrigo 
Oeti\clo Jordão Ramos, dirigida no General Rcynnldo de Melo Al
meida, solicitando sua aposentadoria do Superior Trlbunnl Mllltar. 

Sala das Sessões, 24 de maio de 1079. - t•aulo Bnts.,a.rd -
I\la.rcos Freire- Tancredo Neves- Amarn.l Peixoto- Nelson Car
neiro - Itamar Franco - Cunha. Lima - Pedro Simon - Roberto 
Saturnlno- Mauro Benevldes- Adalberto Sena- Henrique San
tiUo, 

O SR, PRESIDENTE fGnstão Müllerl -De acordo com o nrt. 
233, 1 1.0 , do Regimento Interno, o requerimento lido scri\ publi
cado c remetido no exame da Comissão Diretorn. 

COMPARECEM MAIS OS SRS. SENADORES: 

Jorce Kalume - José Gulomnrd - Evnndro Carreira - Ale
xandre Costa - Henrique de Ln Rocquc - José Snrncy - Ber
nardino Vtnna- Helvldio Nunes- Dinartc Mariz- Mar.cos Freire 
- Arnon de Mello - Lulz Cavalcante - Tcotõnlo Vilela - Lourl
val Baptista - Passos Porto - Lulz Vlnnn - Dirceu Cnrdo.so -
João Cnlmon - Moacyr Dalln - Amnrnl Peixoto - Roberto Sa
turnino - Amarai Furlnn - Franco Montara - L(tznro Bnrbozn
VIcente Vuolo- Mendes Cannlc- Pedro Pedrosslnn - José Rlchn 
-Leite Chaves- Evch\slo Vieira- Jnlson Barreto- Pedro Simon. 
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O Slt, I'RESIDENTE IÜU.'ilÜo MüllerJ -- E.stú rlndn a hora do 
Expediente. 

Passa-se ü 
ORDEM DO DIA 

ltt~m I: 

Votnçüo, em turno único, do Requerimento n.u 150, d1· 
1079, do .Senador Amaral Furlan, solicitando a retirada do 
Pro,iel.Q de L(d do Senado n.0 104, de lfl70. de sua autoria, 
que altera o ~ 1.'• do arL. 2:! da Lei n.0 4. 740, de 15 de junho 
de 1065, permitindo n org'anlzaçfw partidária no Distrito 
Federal. 

Em votaçiio o requerimento. 

Tem a palavra o nabw Senador Itamar Franco. 

O SR ITA:\1,\U FRANCO 1 MDB - MG. Para encaminhar n vo· 
t.ação. Sem revisão do orador. I - Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

Ê apenas para lastimar, porque evidentemente, é um ato d1• 
vontade do Senador Amaral Furlan retirar o seu projeto que prc
t.endla permitir a organização partldó.ria no Distrito Federal. 

Gostaria, no entanto, Sr. Presidente, no encaminhar a votação, 
de de.stat:ar alguns trechos da justificativa do Senador Amaral 
l"urlan: 

"Se o Distrito Federal permanece, por Imperativo consti
tucional - que não rcslstlrU a uma primeira reforma da 
Carta de 1067/69, de Inspiração popular legitima - sem 
representação política, inferiorizado até cm relação aos 
Territórios Federais, que têm Deputados no Congresso, 
embora não disponham de pcrsonalldade jurídica de DI
reito Público, não deve durar multo semelhante precon
ceito político." 

Ainda hU poucos dias tramitou na Comissão Mista projeto qu~: 
pretendia dar urna representação política ao Distrito Federal, de 
autoria do Senador Henrique Santlllo, bem como uma emenda 
nossa, que também pretendia criar uma Assembléia Legislativa no 
Distrito Federal, merecendo parecer contrário do nobre Senador 
Murilo Badaró. Esse parecer, no nosso entendimento, Sr. Presi
dente, não faz justiça à sua inteligência, ao seu espírito Uberai c 
ao desejo da comunidade de Brasilla de ter uma representação po
litica, seja a que nível for: com Assembléia ou com representa· 
ção na Cümara dos Deputados, ou com uma representação no Se
nado, como pretendia c pretende o nobre Senador Henrique San
tlllo. 

Vai mais além o Senador Amaral Furlan ao j ustlflcar o .seu 
projeto: 

"Por outro lado, convém lembrar que, a partir do pleito d'-' 
1974 - ainda, portanto, durante o Governo Médicl - J?er
mitlu-sc ao eleitorado domiciliado cm Brnsilla, com titu
las de seus Estados de ori~cm, comparecer âs urnas, votan
do nos Deputados Federais." 

Sr. Presidente, hU aqui um outro argumento cm defesa de 
uma representação política em Bru.silia: hoje esta Cidade conta 
com mais de 1 milhão de habitantes c mais de 300 mil eleitores, 
c só aqueles portadores de títulos de origem podem votar. A popu
lação nüo tem direito a uma repre.sentaçfi.o politica. 

Ao lamentar a retirada do projeto do Senador Amaral Furlan, 
aqui fica, mais uma vez, o meu deseja de que, um dia, a Maioria 
nesta Casa e na Câmara dos Deputadas entenda que Brasília pre
cisa ter uma representação politica, porque, mais do que nunca. 
há uma necessidade da manifestação popular no Distrito Federal. 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. !Muito bem!l 

O SR. J•ltESIDI~N1'1~ !Ga..o;tüo Müllerl - Continua cm votnçüo 
o requerimento. 

Os Sr.s. Senadores que a aprovam queiram permanecer senta
das. IPnu.sa.J 

Aprovado. 
A mnterin. a que :iC refere o requerimento seril. deflnltlvamcntt· 

arqulvadtt. 

O SR. PIU~SJDENTE !Ott~tflo MüllcrJ - Item 2: 

Votnçüo, cm turno único, do Requerimento n.u 151, dt· 
1970, do Senador Mlll.on Cabral, sollcltanclo a rPtlrnda elo 
Pt·ojcta de Lei do Senado n.n 211, de l!l7!l, de :ma nntoriu, 
que di~põe sobre a poliLic.a nndo~al do mel~ ambi.ente. 
!iCU:i fins e mecanismos de lmmulaçao e apllcnçuo, t~ da ou· 
tms provldúnclas. 

Em votaçüo. 

Os Sr.'i, Senadores que o atH'ovam queiram pcrmanect~r como se 
ncllnm. tPall.'ilL 1 

Aprovado. 

O projeto a que se reft~rc o requerimento qw~ vem df: ser apro
vado seril. remetido ao Arquivo. 

O SR. J»JtESIOENTE rOastüo Müllcrl - Item 3: 

Discussão, cm turno único, do Projeto de Lei da Cõ.ma.
ra n.U 15, de 1077 fn/' 741/72, na Casa de origem), qur 
acresce n alínea j no nrt. 3.0 da Lei n.0 4 .8fl8, de !I de de
zembro de 1005, que ·•regula o direito de rcprc~entaçfio ~~ 
o processo de responsabilidade administrativa civil c penal, 
nos casos de abuso dc autoridade", tendo 

PARECER FAVORAVEL, sob n." !J:!, de 1979, da Co
mi:>são: 

- de Constitul\•;lo e Justiça. 

Em discussüo o pro,lcto. 1 Pausa.l 

Nilo h a vendo oradores, encerro a discussão. 

Em votação. 

Os Sr.s. Senadores que o aprovam queiram conservar-se como 
se encontram. IPausa.l 

Aprovado. 

A matéria vai à sanção. 

E o seguinte o projeto aprovado 

I•ROJF.TO DE LEI DA CA:\1t\RA N." 15, OE 1!177 

CN." 741-Dn:!, na Casa de origem) 
,\cresce a alinea "j" ao art. 3." da Lei n.u 4.8!18, de: 

!I de dt.ozembro de Hlfi5, que 11re~:ula o direito de represen
tação e o proct.-sso de responsabilidade civil e penaJ, no~ 
casos de abuso de autoridade". 

O Congresso Nacional decreta: 

Art. 1.0 O art. 3.0 da Lei n.0 4.898, de 9 de dezembro de J!/65. 
Hca acrescido da alinea j com a seguinte redução: 

"Art. 3.0 

j) aos direitos c garantias legais assegu:adas ao exercício 
profissional." 

Art. 2.0 Esta lei entrará cm vigor na data da .sua publicação. 

Art. 3.0 Revogam-se as disposições cm contrário. 

O SR. J•RJ~SIDEN'Tt: tGastão Mi.lllcr1 - Item 4: 

Dlscu~são, cm primeiro turno, do Projeto de Lei d:.. 
Câmara n.O 1, de 1070 tn.u 4.680/77, na Casa de origem_J. 
de Iniciativa do Tribunal Superior Eleitoral, que dlsJ101' 
sabre a criação de cargos na Secretaria do Tribunal Re
gional Eleitoral da Rio Grande do Sul, c da outras pro
vidências, tendo 

PARECERES FAVORAVEIS. sob n.'> !DB r 199. de 1979. 
das Comissões: 

- de Serviço J•ílblico Civil; c 
- de Finanças. 

Em discussão o projeto, em primeiro turno 1Pau.sa I 

Não havendo quem queira usar da palavra, declaro-a encl!rradü. 

:! - Nos termos do Inciso II do art. 322 do Regimento Interno. 
a mutérla depende, para sua aprovação, do voto !avornvcl da maio
ria absoluta da composição da Ca:oa. 

Em votação. 

O Sr. JnsC l.ins !ARENA- CE1- Sr. Presidente. peço n pnlu
vra para encaminhar a votação. 

O Slt. l'UESIDENTE tOnst:i.o Müller1 -Com a palavra J)::ll'a 
t•ncamlnhar a votação, o nobre S~:nador José 'Lins. 

O Slt. JOSI~ I.ISS 11\RENA - CE. Como Lidcr, pílfn. encami
nhar a votação.! -Sr. Presidente, estando ns Lld_crnn,a.~ de acor
do, solicito a V. Ex.n qut· proeeda à votaç<io .slmbollca. 

O SR, I'IU~SIIlEN'fE tOastüo Müllerl - Gostaria de consultar 
a Liderança do MDB, para sn.bCJ' se esta de pleno acordo. IPnu.sn,J 

o Slt. J'ltESIDF.NTE <Gnstão :\liiller) - Em consonâncln com 
o pronunciamento dos Srs. Lideres. n Presidência !iUbmeterft a 
matêrla iL dcllbernçüo simbólica do Plenário. 

Em votuçilO. 

Os Si'S, Senadm'L'.'i qut• o aprovam qucll·am JWI'nllllll'Ct•r .'it>ll
t.ado.'l. 1 Pa usn. l 

Aprovado. 

:1 - No!'i termos do art. IOB. ~ :!.". cln Constlt.ul~·úo, a matéria 
voltarú opol'lunamente ú Ordem do Dia pam o st'IIIIIHio 1 urna re-
1-\'lmental. 
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1: o segutnte o projeto aprovado: 

l'ROJETO DE Lm O,\ C<\MAR.A N.• I, DE 1979 

<n,11 4.689177, na Ca..-m. de origem) 

Dispõe sobre a criação de cargos na Secretaria do Tri
bunal Regional EleitornJ do Rio Grande do Sul, e dá nu
tras providências. 

O Congresso Nacional dccrctn: 
Art. 1.o Ficnm criados no Quadro Permanente da Sccretnrln 

do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul os cargos 
constantes do Anexo a esta Lei. 

a 1.0 o Ingresso nos cargos de que trata este artigo far-!)c-ó. 
mediante co'ncurso público parn a primeira Referência da· classe 
Inicial da correspondente Categoria Funcional. 

a 2.0 o reglm~ j uridico dos .servidores nomeados para os 
eargos referidos no parágrafo nnter!or é o do Estatuto dos Fun
cionárias Públicos Civis da União. 

Art. 2,0 Aos cargos referidos no artigo anterior são apllca
dos os mesmos vnlores de retrlbulção, refcrénclns de vencimen
to ou salário por clll.'lse, crllkrlo de gratl!lcação e condições de tra
balha lixados para Idênticos cargos do Poder Executivo, lncluldos 
na slstemâtlcn de class1flcação de cargos a que alude a Lei n.o 5.645, 
de 10 de dezembro de 1970, 

Art. 3,0 As despesas decorrentes do disposto nesta Lei cor
rerão à conta das dotações orçamentárias próprias do Tribunal 
Regional Eleitoral do Rio Gronde do Sul ou outras para esse fim 
destinadas. 

Art. 4.0 Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação. 

Art. 5.0 Revogam-si! as disposições cm contrário. 

ANEXO 

1Lel n.0 , de de de 19781 

Cargos Criados !Art. 1.01 

GRUPO: ARTESANATO 

Cargo Cate~oria Funcional c Classe Código 

Auxll!nr de Artífice TRE-ART-709 

--------------. 
GRUPO: SERVIÇOS AUXILIARES 

----------------·· --------··-·--·--··-
Cargo 

3 
5 
6 

14 

Categoria Funcional c Classe 

Agente Administrativo, C 
Agente Administrativo, B 
Agente Administrativo, A 

GRUPO: OUTRAS ATIVIDADES 
DE NtVEL SUPERIOR 

Código 

TRE-SA-801 
TRE·SA-801 
TRE·SA-301 

------·---·----------
Carga 

I 
1 
I 

3 

Cargo 

Categoria Funcional e Classe 

Médico, A 
Contador, A 
Blblloteci\rlo, A 

Código 

TRE-NS-001 
TRE-NS-924 
TRE-NS-032 

GRUPO: SERVIÇOS DE TRANSPORTE 
OFICIAL E PORTARIA 

·--------------
Cntcgorln Funcional c Classe Códl1~0 ·--- ----- .. ___ ,, _____ . ______ , ________ _ 

3 
4 
5 

12 

A~cntc de Portaria, C 
Agente de Portnrin, B 
Agente dt' Portnrln, A 

TRE-TP-120'~ 
TRE·TP-1202 
1'RE·TP·1202 

----·----------------·-- ·----

O SR. PRESIDI~Tt: <Oru;túo MüllcrJ -Item 5: 

Dlscussúo, cm primeiro turno, do Projeto de Lei do Se~ 
nodo n.• 340, de 1978, do Senador Accloly Filho, que dis
põe sobre nçõ.o de acidente de trabo.lho, tendo 

PARECER, sob n.O 192, de 1970, da Comissão: 

- de Constitulçio ., Justiça, pela constttucionalldndc c jurt~ 
dlcldnde, com voto vencido, cm scparndo, do Senador NcJ~. 
son Carneiro. 

Em discussão o projeto, cm primeiro turno, IPo.usa.J 

Não havendo quem quelro. dlscuU-Io, declo.ro-n encerrada. 

Em votação. 

Os Srs. Senadores que o aprovam quelro.m permanecer como 
se encontram. (Pausa.) 

Aprovado. 
A matéria voltará oportunamente à Ordem do Dia para o se

gundo turno regimental. 
t o seguinte o projeto aprovado: 

PROJETO DE LEI DO SENADO N.O 349, DE 1978 

Dispõe sobre a a.;ão de acidente de trabalho. 

O Congresso No.clonal decreta: 

Art. 1.0 O art. 19 da Lei n.O 6.367, de 19 de outubro de 1976, 
po.ssa a vigorar ncrescido dos seguintes parâgrafos: 

''§ 1.0 O Ingresso em juizo lndepende da prévia exaustão 
das vias administrativas. 

§ 2,0 S obrlgatôrla, sob pena de nulidade, a tntervençii.o 
do Ministério Público nas ações de acidente de trabalho. 

1 3.0 Não se aplica o disposto nos arts. 188, 475 e 530 do 
Código de Processo Civil b.s ações de acidente do Trabalho." 

Art. 2,0 Esta Lei entrará. em vigor na data de suo. publlcn~ 
ção, revogadas as disposições cm contrârlo. 

O SR. PRESIDENTE tGastão Mülierl - Está esgotada a ma
téria constante da Ordem do Dia. 

Tem a palavra o nobre Senador Henrique Sant1llo. 

O SR. HENRIQUE SANTILLO I MDB - GO. Pronuncia o se
guinte discurso.• - Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

A freqüêncla. com que os jornais dão conta. dos problemas 
educacionais brasileiros traz-me hóje a esta tribuna, para. cliscutlr 
com a Casa mlnhns preocupações a respeito do assunto. 

t evidente, cntretnnto, como preliminar esclarecimento r;essn. 
minha atitude, que não estou Intencionado a ditar cátedra. fobre 
tão relevante problema. pois ele ocupa a lntellgêncla das pcs~ 
sons mais responsáveis da sociedade humana cm todo o mundo, 
cspcclalistns ou não. 

O que sei da educação, é pouco mais que a minha própria. 
experiência de educando, numa formação pontilhada de percal
ços, mais orientada por emergências conjunturais, do que por 
uma visão preestabelecida da existência, 

Acho, entretanto, que não poderia ser de outro modo, pois 
Isto leva-me a concluir que o. educação é um processo, em que 
cada encontro e cada relacionamento com as pessoas é uma li
ção a mais, uma. Informação a mais, uma slntctlznção a mnls ela 
própria experiência, 

Nüo posso, por isso mesmo, dcl.xnr de registrar também que 
este momento, cm que me encontro na tribuna, é um dos mo~ 
mentes mais Importantes de minha formação, jà que o Congresso, 
por Ser uma instituição social que deveria se ocupar de todo o 
ordenamento jurldico dn sociedade, deveria ser também aquela 
onde a discussão se fizesse com n mais ampln liberdade, o mnls 
acendrndo espirita público, o Inter~rclnclonamento tolcro.ntc ~ res1. 
pcltoso de seus membros, o que, Infelizmente, multas vezes nõ.o 
ocorre, à vista mesmo dos emperramentos lnstltuclonnls que ilc~ 
g!Umamente o pressionam. 

Não obstante, por ser uma lnstttulção cm que grande parte 
dos representantes süo sensíveis D.s mnnlfcstnções populares, que 
surgem das assembléias estudantis, das n:;semblélns dos trabalho.~ 
dores, dos encontros dos clcntlstns c dos lntelectunls, dos selürcs 
progressistas do clero, dos sentimentos nnclonnllstns• das Fnrças 
Armndns c dus cxpcctntlvns mais gerais dn populnçfLO na busca clc 
trnns!ormnçõcs politicas ou cconômicns, o Congresso e, no mesmo 
tempo, um rctrnto das demais Instituições c uma escola de cora~ 
gcm c de lealdade, 

E estas sflo também n.s cnrnctcrisUcns que, estou ccrlú, dcvc
rlnm conformar n educnçflo: a libcrdnde umpln, a dlscussüo 
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;.lbí.:!'la, <J rcspt:!tn mU1.uu e o C()mproml~:lo social que, lumentavPJ
meute, IWI'ile nwnu:nto. núo ~t· apllcnm inte~rn.lmtmte no Con[..(re.>:>
::o Nucional, em dt•corrênclu ela neurose oi.JSt·s~lva que 15 anos df~ 
t•xccpclonalld;Lc!e impu.'icrnm, por cnndlcionamenlú. no povfJ b!'.L· 
.sllelro, QtW :-;e exprm;/'in no Congres~o c nnl'i dem1ds lnstJtulr;Ce.'l 
pt:l:..s amcnç~:. alnd:t !utentes do "estado dt> emergCncla" c pf~ia 
memória recente das inúmeras cassaçõc:l de mandato:-;, da,'; pri
sões e banimentos dos bomlms públicos cm ~cra.l, numa tútlcu 
slnl:itra. de .sulclçito )wlo medo, que o t.ran.stormou num dócil :ns
t.rumento de apoio il.s clns.'ies Uominn.ntcs. 

O Qtl(• sei mal.<> d~ t!dtlcaçúo, como observnclor atento dO'i 
acontecimentos que me rodeiam, sita os princípios genéricos que 
a tnrormam, reunidos por t'SJWCI:tllstas nas áreas da filosofia. da 
sociologia e da psicolfl~in cdnr.aclonnls. AI Cm dr.. saber, evidente
mente, pcln frf!qüêncin com qi!P sou agredido pela plctorn do;-: 
problemas educacional~. QUe ll í'dUC~u;ão C hoje uma JnstltulçJ.n 
social cm crise. Crisf! nacional e Internacional e. provavelmente, 
u mal/i séria t~ mais global de qunntas jfl. preocuparam n huma
nldad(!. 

E é nessa crJ.sp que me vr.io compelido a Incidir com minhas 
rc·flcxões, mio apenas como p(Jlítico que tem a obrigação de pro
~urar solu~·õc!i pnm os probh!mns da 1;oeJc(]adc, m;1s, ainda e prln· 
clpnlmenlt'. como cidadiliJ c eomo Individuo, que não ten1. apenas 
papeis sociais de p3l, de Irmão, dt• esposo, de mCdlco, mas sobn~
tudo de pc.~.·;oa cu.1n 'icguranr;r1 i!1tlma depende, fundamenLal
rncntc, de uma visão harmonlosil t! coerente da cxlsténcln. 

Sáo Inúmero~; os aspectos eritlco:.; que t:nvolvem llOJC a cdncu
çüo brasllclrn. Os profes~orcs cm 1-!;revc. a di.'icussão sobre n ~ra
iuidn.de do ensino, os JnquCrltcs cia Càmara e do S1~nado, re.spccti~ 
vamcnte sobre o cn:-ilno supt:rlor f.' o MOBRAL, os problemal'i de· 
evnsflo c rcpctCncJa, o aunwnt·J do consumo dC' dl'OJ,!as por aUoic."
r:r>ntes são alr~uns slntonm:; público.'> do qu1~ aHrmn.mos. 

Ma~; a crt.r.,e da educaçüo bt·asilei:·;t é mais profunda, pois além 
<lc M! envolver no dilema das op~óc:> entre elitl·taçào ou democrn
tízação, clentil'icismo ou profbsionallzação, humanismo ou practi
Cismo, espontaneidade on planl1"1caçiío, inRcre-se também no con
junto da crbc mundial da cducaçii.o. QUI! não é apenas uma crise 
pedag,ôglca ou de rrcur:;os materiais. ma:; sobretudo uma crisP. eco
!Jômlca. polít.!ca e ~~oclal, C"Jlll' :;r~ baseia num modelo de crescimen
to vc~et.at!vo ou "cre;-;clmento sclvug:em", que e.')tú próximo dt• um;t 
transformação quailtntiva e .t. exigir d:l l1umanidndc um novo pro
jeto dl~ cl\•ili?.acão. 

E ê est:1 !li!Ce:-:sidndc .'iochd rpu~ ·"" t.•xpressa nn lnsntlsfncfw 
popular, através de inúmcra.l'i CI'CV"L'S t: confrontos cntrt:! u coletivl
da.de e o E:.tndo, onde o mo\·Jmenlo cstutlant!l G um fermento, 
pob o estudante, como pnrccln mais dcscompromct.ldn com o:-; des
vios civillzaclonnis, que !'i~ apóiam na economia de merendo. rejei· 
tn uma ~;oclcdnclt: consuml!ita discriminatória - como .são todas 
n.'l sociedades dr: tipo ocidental - com o ~t:neroso desprendimento 
de sua pureza c o Idealismo (]c uma ideolor,b Imanente-, hostll no 
condicionamento por ltnposl';~lu. 

Foi l:;to o QU~ no$ demonsLrou, por exemplo, a greve da Uni
versidade de Brasíl!a, t:m 1077, cm qul' Inúmeros estudantes .sncri
flcarnm suas cnrrclra.s, sua Ubr.rdadc c sua segurança, para serem 
o::. detonadores de todo um processo dcmocratlzante que acabou 
por empolgar o conjunto dn soclcdndc bra.sllclru. Foi c.st.a a llção 
de civismo que os estudantes brnsllclros aprenderam com a expe
riência estudnnt!l de Bcri:cley, em 1062, c do Maio FrancCs, cm 
1068, pnrn ensinar O. sociedade brasllclru cm 1077. 

Contrnditorlamcnte, entretanto, iJ. necessidade de uma urgentí• 
resposta nos problemas educacionais braslieirus, as autoridades 
responsáveis, com inexplicável resignação c comodismo, discutem 
~mpcrflclalmcn tC'. 

Ainda agora, presenciamos umn rá.plda apreciação dos problc
ma.."i da Unlvcrsldndc Aberta que nmençn desaparecer por tnitn de 
pnrtlclpnçüo de todos o.s ::;ctorcs interessados nn discussão dos pro
bl~mas educacionais, Essa discussão que já hnvin sido levantada 
no Bm.sll, por volta de 1072, \'Dita agora à. tona. Se cm 72 nii.o 
pOde transformar-se no ponto de partida de uma ampla dl.scussüo 
de todos os problemas da educação, foi porque o sltema institu
clonnl cstnvn reclmdo pelos ntos de cxceçtlo, 

Teme-se agorn, mnls uma. vez, que, sendo discutidas as grt
tnnte.s rnlhns du nossa politlcn (•ducnclonnl se mostrem nuns 
diante da socleclndc, 

Hoje, lndubltnvclmentt•, rrrnnde parte dessa barreira cncon· 
tra -.se supcmda. Por Isto nwsmo, nüo hn corno fuJ:J,ir n obrlgnçüo 
<lc dlscutl·lo:; Intensamente como meio de trn:r.cr à tona os dcmnls 
problemas secularc.s qul: t~mpcrrnm no!-i:-.0 slstcmn educacional c, 
bem nsslm, o conjunto dn sl:'!tcmn. produtivo e do c•stndo dns n:Jn
ÇÕt'S !-iOclnis, que a cdueaçüu, como u mcllior rt'trnto da .soclcdaUl•, 
n:fJetf• JnteJ~I'illml~iltl', R~>VCI' n cr.Jucn~fLO equivalera n n•ver n .'iocie
du(]c•, cumo um todo, puls, r.omo diz Fernando dt• Azevedo. npolndu 

f!m c::mJJe ourklwlm, "O.s sistema!> cte educação, determinados pela:
estruturns sociais, náo podem ser diferente:; do que s:1o numa .so
ciedade dadn". 

Niw hú como ne({nl' o elitismo de nossu educação no R"rnu su
perior. A Univer.sidndc nuda .m~l!i tem sido, entre nós, que um:1 
t!m!~om de papêls de presti({IO para estratos privilegiados da po
pulação. Se rccf!bC prc:;.são de Inúmeros setores :-~oclals, I! porque 
a ec!ucação superior tem sl~o deflnldn., no Bra~ll. como um meio 
de ascen.sfio a melhores salarJos f~ ele domlnaçuo do Inculto peJr, 
culto. 

Se temos uma educução elitista, é porque temos uma socledi!· 
de elltista, fundado em profundas diferenças d<: cln.s~c. que prccl
.sam se justtrlcar t!m supo!;tas desl~ualdade:- entre a:; potenciali
dades humanas. No.o;sa.-> taxas de alfabetlzaçao, que nao chegam a 
50'.; do popuinçüo total. guarc!am perfeita slmllltude eom o cstadu 
de ml:iérla de l~ual parcela de nosso povo, que corresponde ao:. 
desabrl~-ados c tavelado.s. desempreR;ados e subempregados, subnu
trido;, e ,"'ouballmcntado:;, 

O Sr. Jabon Barrdo t MDB - SC I - Pcrmltr V. Ex.n um 
aparte:1 

O SR.Ilf:Slti(!UE SASTli.I.O 1MDB- GOI -Ouço com pm
Ler o ilustre Senador. 

O Sr. Jaison Barreto ! MDB - SC I - Como não poderia dei
xar de ser, traz V. Ex.n, a tribuna do Senado, um enfoque, talvez 
dos mais lúcido:> da Naçãu, a respeito dess_c problema, Q~c diz fun
do.mentalmentc da sobrevivência deste Pais COO]O naçao civiliza
da c desenvolvida. Ouvi de passa~em n aflrm?çao de V. Ex.n qut: 
diz ser o nosso ensino <ditbta. e, por coincldencla, 11 nos JOrnais 
declarações do Professor New~on Sucuplra, até há pouco ~cmpc 
Asscsso: de Assunto~ Univer~Jtarlos do MEC, afirmando que so uma 
mudancn da nossa socledad·~. n:io sabb qual, scrln capaz de im
pedir o·u de evitar a elltlzac;úo das noss~s unlvers!dadcs. Quero 
crer que a preocupaç:lo de V. Ex.u ~~ com o enfoquc ~lobal 9uc 
v. Ex.a inclusive sempre d:i ao$ :;cus pronunciamento:->, ajudam c. 
Professor Newton Sucup!rn a cntendl'f que tlpo de sociedade havr
rcmu~: ctc construir, capaz de prrmltlr renlmcnte a solução do.
problcmas brasiJC'lro~:. 

ü SR. IIF.SRIQUt-: S,\STILLO IMDB - G01 - A~radeço 
v. Ex. 11 Se c:lc ~dmitc ;;1 neccs.sidade de uma transt'ormaãço, j:.i. 
um bom começo. 

Essas tuxas correspondem também, pcrfeltamcntc, a taxo d=• 
concentração da renda C' ao estilo de proprlrdadc dos melas dr 
Jl!'Odução, quase toda na mão de minorias. Um levantamento do 
t:eonomista Lnngonl, já cJtado nqut, anteriormente, por mim me~'i
mo, c por vários outros membros desta Casa, sobre conf!cntraçao 
de renda, demonstrou q11e 2•·;, dn papulação brasileira detém n 
propriedade de mnls dn mctr.~dc do território nacional, c que 1,1 ~; 
do~; depósitos em cndcrn<:ta.s de poupança alcançam 47',~ do total 
do dinheiro dcposltac!o, 

Se considerarmos que o dinheiro jo~ado pelas classes domi
nantes nas cadernetas di! poupança e apenas parte de um gmndc 
jogo financeiro, que Inclui açãcs de banco c de empresn.s particula
ri!S ou estatais, que Inclui a aventura do "Open Marketlnr;", qLil' 
inclui a aglatngem particular, que Inclui n espcculaçiio imobillâri:J 
ou tantas curtas formas de manipular dinheiro, ver~mos que es.sC' 
dado aindn não corrcsporide a verdadeira dimensão da Injustiça 
dn distribuição dn renda no Brasil. 

o sr. Adalberto Sena t MDB - ACI Permite V. Ex.11 um 
aparte? 

O Slt. IIENitiQUE S,\NTILI.O I MDB GOI - Com prnzer 
ouço V, Ex.11 • 

O Sr. ,\dalbert.o Sem1 !MDB- ACI -Em primeiro lugar, que
ro, sinceramente, !cllcitó.-lo po1· estar abordando, ne.ste Plcnó.rlo, 
o problema dn educação c sobretudo, com a :visão global com que 
V. Ex.n o est...'i fazendo. Ouço o seu discurso com muita atenção, 
niio só como seu colega neste Plcnó.rio, colega de Bancada, mas 
tnmbém como membro que sou da Comissão de Educação e Cultura 
do Senado. O trabalho de V. Ex.u constitui urna ótlmn contribuição 
para os estudos que aquela comlssfio vem fazendo, desde 1977 e 
1078 com a tlnnlldnde de oferecer nos governantes deste Pais um 
plano repleto de sugestões as quais possam servir de colnboraçüo 
nté o rtnal deste século. Creta que quase todos esses problemas 
cnumcrndos vem sendo considerados, nüo npenns ouvindo-se de
poimentos de nutorldndcs, mas, tambóm, permitindo-se o livre 
debate nn Comlssiw, entre seus mnrnbros e por parte de Deputada ... 
federais e outras pessoas Jntcrcssadns que lá tem comparecido. o 
trnbnlho de V, Ex.n serviró. como ótlmo .subsidio. Entre os proble
mas cnumerndos exJstc um a que t.nJvez V. Ex.n nüo se tenha refe
rido, mas QUI' nos tem prcocupndo demais: n questüo do flnnncln
mcnto cln educn<:iLO. 

O Slt. IIENitiQUE SAS'riLI.O IMDB -- GOI - Mnls adlanlt• 
eu fa~·o referl·ncltl a esse ponto. 

I 

I 
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O Sr, Allalbrrto Sena IMOS- ACI -Quanto ll este !lnnncln
mcnto vcrlrtcnmos que todas ns medidas governnmcntnls nté ngorn 
tomarlas, nó.o c~tão ntendtmdo n este nspccto no cnrnpo dn educa
ção. Quanto ao mnls, quero npcnns rcUcltnr a v. Ex,1l c continuarei 
ouvindo-o com toda a atenção. 

O SR. IIENiti(!UJ' S,\NTILI.O IMDB - GOI - Agradeço 11 
V. Ex.n. Uustrc Sr. Senador Adalberto Senn. A rcrerêncln serve de 
estímulo à luta de todos nó~. 

Mas, é contra Isto, Srs. Senndore:;, que se rcbeln o estudante· 
em ser veiculo de trnnsml:isiio dessa cult\}ra às gerações do futuro. 
O que os sociólogas chnrnnm de "conflito de gerações" nnda mais 
é que umn recusa do jovem cm ser umn peça dn engrenagem for
madora de quadros Intermediários entre as classes dominantes e 
as classes :mbaltcmas c oprimidas. 

Não é uma luta da geração n.scendentc contra a geração domi
nante. nem é uma luta de jovens contra velhos, mas urna luta 
de explomdos contra exploradores, porque ns desigualdades so~ 
clals não escolhem faixas de Idade, faixas etárias, 

Não e dl!icll deduzir que a educação nacional não pode trans~ 
formar-se, em todos os seus nívcls, enquanto não se transformar 
a rudeza desse quadro. Dito de outra forma, os milhões de anal
fabetas e os membros dus classes médias baixas, que chegam na 
ensino de nivel médio, são os verdadeiros sustentã.culos dessa 
orgia financeira de setores mlnoritúrio.s. 

O Sr. José Lins !ARENA- OE)~ Permite V. Ex.U um aparte? 

O SR. HENRI(!UE SANTILLO 1 MDB - OOl - Com prazer, 
ouço V. Ex.~~ 

O Sr. José Lins !ARENA - CEJ - Nobre Senador Henrique 
Santillo, acompanho com o mftxlmo Interesse o pronunciamento 
de V. Ex.a, observando o subjetivo conteúdo nnnlitlco que V. Ex.n 
oferece ao annl!sar o problema educacional brasileiro. Tenho a 
Impressão. nobre Senador, do que a mudança de estrutura social 
n que V. Ex.11 se refere, dentro dos padrões de liberdade. nos quais 
o povo brasileiro está nconstumado a aspirar, já hà. multo come .. 
çou. Essa revolução, h:i. muito já se processa, Acontece, Ex.a, que 
os dados referentes ao ensino na Brasil não se ajustam à sua 
análise. Quanto it renda, os 70.-;;, dos assalariados brasileiros, na 
faixa d'? salãrio mínimo, evolulram para cerca de 45r;-;,, o que real .. 
mente e um ganho extrnordimi.rlo. De seis milhões de estudantes 
em 1063 temos hoje vinte e seis mllhõcs que sl~nlficn cerca de 
quatro c meia vezes mal:;, Nas Universidades, tínhamos, em 1063, 
apcn!ls cento e poucos m11 estudantes. Hoje, ternos mo.!s de um 
mllhao c cem mil. V, Ex.u. sabe ainda do esforço do Governo para. 
conseguir ampliar o nUmero de matriculas no nosso ensino, o 
que cm pais pobre !:IÚO pode ser feito, sem um cxtraordlnó.rlo 
esforça porque Isso nao depende apenas de mais algum~s cadeiras 
nas ~niversldades. Isso depende da formação de professares, dn 
crfaçao de novas estruturas c recursos, (~m suma, de toda natureza. 
Apesar de reconhecermos que nossas fnmillas são realmente po
bres, mas o Governo as tem amparado, a fim de que possam levar 
seus fllhos n untversldndcs, criando parn isso, um programa de 
-fl~nnclamcnto do ensino unlvcrsltil.rlo. Por tud-o !sso, v. Ex.n 
hn d~ convir que, dentro dos nossos padrões de trndlçúo, n mOdl
flcaçno das estruturas sociais n que V-.' Ex.n se retere, hó. multa 
começou. Elas prosseguem, agora, pela abertura também no cam
po unlvcrsitó.rio. Buscando-se a cooperação, jó. nüo mais indtrcta 
mas, dlreta. das próprias alunos, com a revogação dos Decretos 
Lei n,Oti 477 c 228; com n abertura do::; Estatutos unlverstt:\rios 
pnra a participação da mocidade. E tenha certeza, nobre Sena
dor, que scrã multa positivo. n contribuição dos Qstudantes bra
sileiros. Muito obrigado a V. Ex.a 

O SR. IIENRIQUE S,\NTILLO t MDB - 001 - Eu ó quem 
agradeço a V, Ex.a. ilustre Senador José Llns. Na verdade, o pro
blema é mu!to mais de qualidade do que de quantidade; é multo 
mais no .sentido da apllcaçüo das recursos materiais do que o 
montante das rccur~os materiais aplicados. Na verdade, nobre 
Senador José Lins, durante esses 15 anos - ou melhor, não che
garam n ser 15 - durnn te esses 10 ou 11 anos em que n voz 
estudantil ~ai sutocndn, transferiram para dentro dns Universi
dades o proprio estada nutorttárlo. Estou-me referindo, no dis
curso todo, mais ao ponto Qualltatlva da polftlcn educacional c 
e se V. EX,11 me ouvir, mnis adiante poderemos voltar à discussão 
desse mesmo problema. 

O Sr. Jalson llarreto 1~DB - SCI - V. Ex.• me permite um 
n.pnrtc? 

O SR. IIENIII(!UE SANTILLO IMDB - OOl - Com prazer. 

O Sr. J1lison Uurrcto 1 MDB - SCl - O que há que se vnlort
zar no aparte do nobre Senador Jose Lins, é ll autocritlca que 
ele faz, HO. que entender n cducnçfi.o como um processa, c nilo se 
nter apenas il C/itruturn rislcn dn universidade, no banco escolar, 
etc. S. Ex. 11 liü reportou n alguns números, como se fosse obrn dn 
R1~voluçito. Em prlmt~h·o lugnr, nilo foi obra do Governo, C:isc 

aumento do número de estudantes nn nossa universidade ctecorrP., 
inclusive, da omissão do Governo Federal. no que diz respeito b. 
nmplinção dn sua. responsabilidade no setar universitário. Hoje, 
o que ocorre é exatamcnte o aumento do número de alunos cm 
função dns escolas particulares que ai estão. Com complexo de 
culpa, a solução que encontraram foi essa medldn cscapl.sta de 
fornecer bolsas de estudo c crédito educativo, mas o grave, c 
me refiro il educação .como processo, é a deseducação promovida 
pela Revolução cm multlplos sctores, -primeiro castrando as nos
sas universidade c a manlfcstaçào de nossos alunos, ntrnvés da
quela autocritlca que S. Ex,1

\ rcz ao se rclerir na:i tempos de 
abertura, com a revogação dos Decretos-Leis n.0 477 e !!H8, que 
nega toda aflrmnção que ele hnvla feito nntcrlormente. E procc:l~ 
sos contra jornalistas, contra a revista Vcrsn~. que é r:olsa rcccntl' 
e todo esse aparato de repressão que deseduca c que nada tem 
a ver para um Governo voltado realmente para um processo cdu~ 
caclonal que permita o levnntnr de uma sociedade il. procura 
dos seus destinos. 

O SR. IIENRI(!UE SANTILLO IMDB -- G01 -· De qualquer 
modo a problemática educacional C. sem dúvida, a mais o.brnn
!,:"ente de todas as prablcmó.tica.s. t\cha que devemos transformar 
o Senado cm um foro de debate dos problemas educacionais, 
tmfocnndo, ate mesmo. o posicionamento aqui esposado pelo nobre 
Senador Jose Lins, anallsando o que se fez na unlversldude, nos 
ensinos médio e primário no Pais, sob todos os aspectos, inclusive 
o aspecto puramente cconomés do problema, 

Continuando, Sr, Presidente, Sr. Senadores: 

1\ cducaç:io não se planltlca em funçii.o das necessidades da 
população, porque a economia de mercado, com sua Improvisa
ção c seu empirismo, Impede ou dlficultn a plnnitlcnção de qual
quer outro setor da economia, 

1!: preciso ·rctletir que n crbc da universidade é um resíduo 
da crise dos demais graus dc ensino c da crise económica geral. 

Segundo levantamentos oficiais, - refiro-me, agora, às ale
gações nprescntn.das pelo nobre Sm1ndor Jnson Barreto mais 
de 75r; dos recursos alocadas na Ministério da Educação se des
tinam no ensino unlversltti.rio. 1st() porque, na verdade, o ensina 
universitário está respondendo, cm grande parte, pelas dcficién
clas dos demais se tores educacionais, como o ensino. média, que 
nem fornece uma cultura humanística de cnr:l.ter geral, nem 
promove o conhecimento científico, nem o treinamento da mão
ue .. obra técnica ln termedló.ria, de que o país tanto necessita, e 
que a lei n,u 5.602 preconiza. 

O Sr. Adalberto Sena 1MDB - ACJ - Permite V. Ex.11 um 
aparte? 

O SR. IIENitl(!UE SANTILLO t MDB - 00 l - Pois não, 
nobre Senador Adalberto Sena. 

O Sr. Adalberto Sena. I MDB - AC J ~ Essa prevalência da 
atunçúo oficial no ensino superior foi por mim calculado. em 
1077. E cheguei U conclusão que a União está. gastando por aluno 
do ensino supt!rJor trinta vezes o que gasta com um aluno do 
curso rundnmentnl. 

O SR. IIENRIQUE SANTILLO tMDB - 001 - Agradeço n 
V. Ex.u. 

Mal..s da metade do tempo consumido pela universidade é 
utl!Jzado nos chamados ••estudos propedêutlcos", ou sejn, nn ror
mnllznçii.o de um curso búsico de cnrncteristlcas multo mnis pró
ximas daquelas que deveriam ter sido supridas no ensino médio. 

Faço aqui um parêntese para uma breve análise desse pro
blema no qUl' diz respeito aoil chamados cursinhos pré-vestlbula~ 
rcs, oticlnlmentc admitidos pelo Governo este tempo toda, com
pio.centemcntc atendidos pelo próprio Governo, c transformadas 
em mcrcantlllzação a mais obse.'!slva c n mais nbsutdn dn edu
cnçüa do Pnls. 

Enquanto a Organização Mundial de Saúde sugere que, pnru 
cada médico, haja cinco enfermeiros, no Brasil hó. seis médicos 
pnrn cndn en!ermeJro, Enqunnto as pnlses desenvolvidos conside
ram bon relação para n indústria a formação de três técnicos 
por engenheiro, o Brn.sll forma 16 engenheiros pura cada técnico. 
Os exemplos poderiam ser multlpllcndos no tntlnita. 

Mas quando se pensa em corrigir essa dlstorçõ.o, lnexpllcn
vclmente nõ.o se pensa cm adequar o ensino de segundo ~l·nu à 
necessidade de formar tais técnicos, E como o Brn.sll tem umn 
tradição bacharcllstn multo grande, os próprios Lécnoçrntn.'i c os 
rcsponsó.vcls pelo. educação colocam no ensino superior as espe
ranças de madc:-nlznçfi.o desse quadro, criando cursos supcrloreH 
de enfermagem, cursos superiores de nutrologln, cursos superia
re.<; de arte, de economia domóstlcn ou de Jlccnclntura cm mornl . 
c civlca pnrn exibir, no concerto dns nações dcscnvolvldns, estn
tl.sticns de Grande Potência ou de Potência Emcn~cnte, com uma 
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lrnngcm rlc nível educuc1onn1 que, de ncnhumll forma, corrcspL•nde 
à nossa dura renlldac.le de pais pobre c subdcscnvolvlc.lo. 

Não poderemos, Sr. Presidente c Srs. Senadore.'i, desenvolver 
uma escola brasileira de acordo com a realidade brasileira, en
quanto estivermos atados nos modelos allenígcnns de desenvolvi
menta, que para. cá transplantam os luxos de uma modernlznçúo 
reCJexn, através da ação ruinosa das multlnacJonals. 

1!: nossa realidade cultural de país alienada que faz com que 
as nutorldndcs cduclonaJs, ao pensarem nn Implantação da que 
chnmnm de Universidade Aberta. através da criação de um curso 
livre, segundo o modelo Inglês, não consigam livrar-se da hipótese 
da Importação dessa tecnologia educacional, que incidirá gravosa· 
mente sobre nossa divida externa e sobre a nos.sa própria cultura. 

O Sr. Ja.ison Barreto I MDB - SC 1 - Permite V. Ex. 11 um 
aparte? I I Assentimento do oradorJ - Enquanto acontece Isso 
que V, EX.11 relata, uma das melhores Inteligências deSte Pais, 
Paulo Freire, é premiada pela UNESCO enquanto nós permane· 
cernas nessa situação que multo nos e~vergonha como País. 

O SR. IIENRIQUE SANTJLLO rMDB 001 - Não somente 
Paulo Freire, como milhares de outros cxJiados, Inteligências obri
gadas a tugirem do País, enquanto o País se torna cada vez mais 
d.ependente no seu de!:envolvimento económico, tecnológico, cien
tifico, alienando a própria cultura bms11elra. 

Não ê culpa dessas autoridades, certamente, encararf!m o 
problema sob esse prisma, envolvidos que estão, como a maJoria 
do povo b:asUeiro, por uma verdadeira máquina de dominação 
das consclcnci.1.s, através do rádio, da televisão, dos jornais e do 
cinema, ~ciosos cm impln~lr·nos uma imagem de lncompctêncln. 
cultura.! :lO g:o~to das multinacionais, que têm Interesse cm manter 
nossa depcndencla. 

Mas essns autoridades têm culpa de bn.senr-sc cm fontes 
intcrnaeJ.onals de conhcclmcnto quando Ignoram experiências bra· 
sllelras. Citamos, como exemplo, o 2.o Congresso Nacional de Edu
cação de Adultos, realizado no Rio de Janeiro, em 1958, por tra
balhos do educador Inezll Pena Marinho, que relatavam a Impor
tância dos cursos por correspondêncln na educação de adultos, 
assim como a experiência pioneira dn ''Universidade do Ar de 
VIla dos Remédios", de São Paulo, que precedeu, em 20 anos, 
à experiência Inglesa da •jOpen Unlverslt,y" - ela rrtesma em 
crise, como em crise toda a educação Jnglcsn - segundo a Im
prensa lnternnclonal. mas que niio pôde prossegulr, por falta de 
recursos, que no nosso entender é multo mais falta de Interesse, 
com os problemas verdadeiramente brasileiros. 

O Sr. JoNé Lins IARENA - CEJ - V. Ex.11 me permite um 
i\ parte? 

0 Slt. IIENRJQUE SANTILLO fMDB - 001 - Ouço com 
prazer, nobre Senador Josê Llns. 

O Sr. José Lins IARENA - CEI - Nobre Senador Henrique 
Sant1llo, V. Ex."' da sua análise, a impressão que me ttea é a de 
que V. Ex.•L envolve nela. as coisas mats díspares, Não é provável que 
haja, nos organismos ou na estruturação do ensino brasileiro. n. 
influência de multinacionais a que V. Ex.IL se refere. Além do mais. 
V. Ex.•L comete algumas contradições. Refiro-me, particularmente. 
à sua observação de que a relnçiio entre o pessoal de nível supe
rior formado pelas nossas universidades e o pessoal de nível 
médio é inadequada e a supostçiio de que é perfeitamente vó.lldn 
c necessária a universidade aberta ... 

O SR.IIENRIQUE SANTILLO fMDB- GOI- Permite V. Ex.•? 

O Sr. José Llns CARENA - CEI Pois nlio, 
O SR, HENRIQUE SANTILLO rMDB- 001 - Não esUlu de

fendendo a universidade aberta, estou colocando o assunto cm 
discussão. Acho tão Importante o assunto, porque ele é bastante 
!lbrangente para nos permitir, no Congresso Nacional, com a pat·
•• ... !pn.ção do povo, através de todns as organizações de classe, 

~utlr amplamente o problema educacional. Porque, discutindo o 
1 ulema educacional, estaremos discutindo os mais abran~cntes 
1•· ..Jbll'mas da ~ocledade brasllelra. Isso ê fundamental. Estou 
colocando aqui o problema da universidade aberta sob outro cnfo· 
que, Jtl que este é um problemn mnls do momento nn próprln 
Imprensa nacional no que diz respeito nos problemas educacionais 
do Pais. Ainda não n defendi, pelo contrt\rlo, quero luzes, quero 
discussõ.o 'C pnrttelpnçã.o, ncha que Lsso é fundamental hoje na 
Brasil. Isso é fundamental. Ê o passo inicial que precisamos dar, c 
o Congresso Nacional precisa dar o exemplo, Alló.s, a sociedade, 
graças n Deus, já está dando o exemplo ao Congresso Nacional. 

O Sr. Justi Llns r ARENA- CEI - Vcjn bem V, Ex.• As Jdólns 
tém que ser multo bem nprcsentndns, porque nn medida cm que 
ldenti!lcnrmos os problemas rcluclonndos com a plrámldc do ensino 
c uo mesmo tempo sugerimos uma unlvcrsldnde nbcrta, pnrccc·mc 
que nos tornamos contraditórias. v. EX. 1\ diz c C corroborado pelo 
noim! Senado!' JatBan Barreto, de Santa Catarina, que n nossu 
unlversldndc, é elitista, 

O Sr. Jaisnn Barreto lMDB- SCJ - Foi o Demtrtnmento di' 
As.'wntos Universitários do MEC, aliás o Professor Nllton Sucuplm. 
quem o afirmou, num recente torum na Unlvcrsldnde do RJo de· 
Janeiro. 

O SR. HENRIQUE SANTII,LO rMDB - 001 - E também os 
Reitores cm reunião oficial agora. há pouco tempo. 

0 Sr, JaiNOn Barre(.(; (M0B - SC I - E a unlwrsldade: aberta 
nada tem que ver com essa fuga da clltlzação, desde que per .. 
mancça esse modelo anunciado pelo Reitor que é dependente c 
ngravn a dependéncla. porque feita. atrnvês de material 1mportndo 
que nada tem que ver com a rcalldo.dc brnsUelrn., 

O SR. JOSE LL'IS CARENA - CEI O pensamento de V, Ex.• 
é multo importante para. mim, talvez mais do que o Sr. ·Nnton 
Sucuplra, 

O Sr. Jalson Barreta IMDB - SCJ - Nobre Senador Henrique 
Snntlllo, só queria responder il prJmel.ra colocação do _nobre Se· 
nadar José Llns, auc coloca sempre muita candura, como tive 
oportunidade de comentar em outro pt"(lnunciamento que· fiz. 
S. Ex.n fez uma afirmnção dizendo da sua perplexidade pela abor
dagem mutto amp1n que V. Ex.n. está fazendo, ao dizer que as 
multinacionais nada têm que ver com o problema educa.clona.J 
brasllcl.ro. Cito um fato que C lndesmentive~. A indústria farmn· 
céutica estrangeira chegou ao cúmulo de impor no Conselho Fe
deral de Educação a retirada da cadeira de Clínica Farmacêutica. 
das nossas faculdades de rarmácia. Ouça bem V. Ex.a.: os nossos 
íarmacCutlcos niio aprendem clínica farmacêutica nas nossas uni· 
versldades de farmâela, porque a eles não Interessa cxatamentc dar 
condições aos nossos farmacêuticos de pesquisar, de procurar fugir 
da dependência que hoJe eles mantem. Enqunnt..o em qualquer 
faculdade de farmãcla, no mundo Inteiro, a carga mêdla horária 
da cadeira de Clínica Farmacêutica. é de 480 horas, aq.ui no Brasil 
não é obrigatória e poucas faculdades permitem. a titulo faculta· 
tlvo, o ensino da Cadclrn. de Química Farmncêut!cn. Praza nos 
Céus - parece que estou ccmetcndo uma. heresia ao dizer isto -
mas é um exemplo típico de uma atuação das multtnactonals, 
determinando normns ao Conselho Federal Je Educação, que me
rece ser responsabilizado por esse crime de lcsa .. p:itrla. 

O Sr. José LJns IARENA - CEJ - Permlte.mc V. Ex.n um 
a. parte? 

O SR. IIENRJQUE S,I.NTILLO 1MDB- 001 -Vou só ler e.•te 
parágrafo, c terei o máximo prazer em discutir com V. Ex.'L, como 
o teria em discutir com a Bancada da ARENA toda. 

O Sr, José Lins !ARENA- CEJ - Acredlt<l que V. EX. 11 tenha 
esse prazer. 

O SR. Ut:NRIQUE S.\NTILLO fMDB - 001 Mas vejn bem 
como V. Ex.IL se equivoca. Eu não coloco o problema do capitalismo 
monopolista Internacional lns::crindo dlreta.mente nas normas de 
ensino do Pní.s, se bem que cu concorde com o exemplo citado 
pelo ilustre Senador Jalson Bnrrcto. Ê evidente que estamos fn· 
zendo uma n.nàllsc bem global e bem abrnn~cnte do problema. 
Não há como desvincular a problemó.tlca educacional com a pro
blemá.tlca tod,a da sociedade brasileira, submetld~ cl~ mesma a um 
processo de desenvolvimento depi'ndentc, aí sim, condicionado pelo 
cnpltnllsmo ollgopollstn Internacional. 1!: evidente tstD. 

Mas, quanto ao problema da universidade aberta, a que v. Ex.11 

tnmbêm fez referên~la, veja bem, acho que n colocaçfto feita pelo 
Ministro da Educnçno c .Cultura foi péssima, porque a discussão 
em torl!a do problema nno pode ser encerrada, como ele a encer
rou. Nua defendo aqui n universidade aberta. Pelo contrário, 
discuto-a c a repudio no.s termos. sobretudo, cm que estã sendo 
feita ou que se pretende fazer na Universidade de Brasília, na 
nossa UnB, universidade criada para ser popular e transformada. 
em elitista, também. 

Escrevi aqui: 
Núo podemos, por Isto mesmo, considerar [\.tenuante o pecado 

do Ministro do. Educação r. Cultura, quando emprega slogans popu
listas para 1lvro.r-sc da discussão da. Open UnlversLty antes que 
cln cht!gue ao conhecimento da populnçiio c a pnrtlclpnção das 
grandes massas, porque, apesar de responsãvel dlreta por nosso. 
politica eduenclonal, pcn.sa a universidade como simples emissora. 
de diplomas po.ra o desempenho de papéis soclals prlvllegtados, 
no Invés de pensá-ln como um fermento cultural, criadora de 
ciência e de tecnologia, alem de formadora de sentimentos c de 
transformadora da reaUdnde social. 

Porque, ngorn, além dos pacotes cconõmlcos e teenalógtcos, 
pnssnremos a lmport.nr "pncot.es culturais", nobre Senador. 

O Sr, José Linti !ARENA- CEI -Permite V. Ex. 11 um aparte? 
O Sll. IIENIUQUE SANTILLO fMDB - 001 - Com prnzer. 
O Sr. Josti Uns I ARENA- CEI -Nobre Senador, o que estou 

:mllcntnndo ü que na nnlillse de V. Ex.n s1i.o Introduzidos elemcn· 
tos que nflO têm relação com a formnçüo dn csLrutura de ensino 
no País. Estn a mlnhn tese. 

'·' 
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O SR lm~RIQUE SJ\NTILLO rMDB- 001- Pediria a V. Ex.n 
q,uc citasSe os elementos Qllt' não t.Cm validade. 

o Sr, José Llns i ARENA- CEI - Exat:m~cntc porque V. Ex." 
derende que temos um excesso :;obre n rormaçao de pessoal técni
~o de nível médio ... 

O Slt. IIF.NRIQUE S,\NTILLO I MDB- GOJ - E multo grande. 

O Sr. Jm~ê Lins r ARENA - CE) - ... c praticamente se pro
põe n abertura da unlvcrsldadc, a untvcrsldnde aberta. 

O Slt. IIENIUQUI' S,\NTILLO IMDB - GOl - Sou obr1gndo, 
.POr rorçn das próprias clrcunst~nclas crlndns por V. Ex.'~. a dizer 
que não disse Isso. v. Ex." esta colocando nas minhas palavras 
algo que realmente não disse. Não defendi n universidade aberta. 

O Sr. José Lins 1ARENA - CEJ -V. Ex.O pretende Que :;e 
analise um Instrumento que parece importante pnrn ampliar o 
~nsino universitário ... 

O SR. HENRIQUE S,\NTILLO I MDB - GOJ - Não. Para 
discussão mais ampln dos problemas educaclono.ls do P::us. para 
que .a discussão desse importante problema seja levada às popu
lações ou à sociedade como um todo. 

O Sr. José Lins (ARENA - CE) - Se não é para ampliar ... 
v. Ex." me permite continuar? 

O SR. HENRIQUE SANTlLLO tMDB - GOl - Ouço, com 
prazer. 

o Sr. José Llns !ARENA - CEI - Segundo, náo ha nenhum 
impedimento a que a universidade pa.rUcular_, n. que o nobre Se
nador por Santa Catruinn se referiu, que hoJe constitui, ·segundo 
s. Ex.u., o grosso do setor universitário brn.slleiro. discuta o proble
ma. da universidade aberta. Terceiro, não é verdadeiro que o Go
verno não tenha retto um grande esforço, !!O sentido de ampliar 
os recursos destinados no ensino, nos seus tres graus. V. Ex.'L sabe 
que o PIB bra.sllelro cresceu 210<;;, e .so.be n.inda que ns a.pll~açõcs 
cm Educação aumentn.rnm qunse tres vezes sua pn.rtlcipaçao no 
PIB. Se v. Ex.n multipltcnr esses dndos, verá o quanto aumenta
ram realmente ns aplicnções do Oovcrno F-ederal t:~o ensino. Tam
bém não é verdadeiro que o nosso cn.stno universitario seja elitista; 
basta que v Ex.~~. lembre que o Brnsll. um pais pobre que oferece 
ensino untve'rsitário de graça, no contr:i.rio de multo.s antros p:úses. 
Então, Senador. onde esta a. substância do pronunciamento d~ 
v. Ex, I\? Acr-edito, nobre S['n:tdor Henrique Santlllo, que temo.s sé
rios problemns; acredito que é necesslirio reestruturar a universi
dade mas não concordo com a nobre Senador por Santa. Catarina, 
quo.n'do s. Ex."' diz que eu me limito apenas a citar nú~cros. 
Absolutamente! Referi, inclusive, que o problcmn. da criaçao de 
mn.is vaga.s nas universidades não slgnttlcn. colocar n.penas mais 
cadelrns nns salas de aula, e que é preciso toda uma estrutura. por 
detrás disso tudo. Defendo, pois, que, apesar dos graves problemas 
que ainda n.f.etam o ensino brasileiro, estó. sendo feito um grande 
esforço po.ro. acertar, e para melhora-lo. Quem sabe ... 

O SR. IIENRIQUE SANTILLO (MDB - GOl - Mal orientado, 
não é? 

O Sr. José Llns I ARENA- CE) - V. EX.'"' podem também 
contribuir para. Isso? 

O SR HENRIQUE SANTILLO IMDB - GOl - Agradeço n 
v. Ex."'. nObre Senador, alló.s V. Ex." tem a resistêncln. do Benfica 
nn. defesa. do Governo. 

.€ certo, entretanto, que o fechamento da discussão dos proble
mas educacionais não os resolvera. 

I~portnntc, fundamental. é tentar dlscutlr o problema, e dis-. 
cu ti-lo cm toda. o. sua amplitude, cm toda o. sua prorundldude. 

Certa retta, nobre Senador Jc:>sê Llns. lamentavelmente disst> 
a um .scnndor, na tribuna. que tcnamos oit9 anos pel~ !rente. Ln~ 
menta té-lo dito naquela oportunidade, e nao vou diz~.:-lo a V. Ex.~ 
mal.s uma vez. 

E a crise da educação brn.sllclro. permJ.ncccr:i. cm .sua circula .. 
ridude critica, nté que ulp,um tutor exógeno a venha resolver, .se 
bem que C preciso reconhecer, quc o .questionamento lcvnnta~o 
hoJe pelos unlvcrsitlirios, diante du. propria estru_turn. unlversitn-
ria, será, sem dúvida. alguma, um instrun:ento !ortt.ssimo c pod~ro, 
sisslmo para a sua própria transforrnnçao. 

Por Isto mesmo, C nccessó.rio que rca_brnmos n d1scus5Uo, esta-
belecendo princípios para a trnn ... rormnçao ctn rcnll~adc educa.cio-
nal cm todos os nivels. n flm de evitarmos o d~sperdtclo dos talcn-. 
tos c dos recursos material:;, c ajudarmos o Brnsll a. demarrar nn. 
bu.~ca de sua dcstinnçüo histórica. Nüo o BrnsU potêncin.-cmcr-. 
gC'nt~. núo o Brasil ~mnde-patünci:l, nüo o Bral)il rclt~~·a o capittl~ 
U.smo, nüo o Brasil pontn-dc-lançn do. trllntcrnl, ma.s o Brasil ir-
m:mado, .sobretudo, nn América Latina, como um Continente ca.ptlZ 
dt~ irnmmcntc bu:;car o ;a~\1 dl'stino 

E !~·to nüu sl~ f;Lrú com o aumt•nto da allen:u;fLo ú tlepcndi!ncl:l 
1 ~stranr,elrn. Temos exemplos hl.stUI'Icos para comprová-lo. 

Nos nlbores da lmplantnGüO da República, quando o Brasil os
cila.va entre n depenclêncln \n~lcsn. e norte-americana, tivemos um 
curto pcriodo ele ..'lobernnia, na flrmczn. do Marechal de Ferro, que 
nmençavn. receber à balo. qualquer tntcr(erência estrangeira no 
processo revoluclonó.rio do Brasil. E nnda mal.s que esse trn.nsbor
damento de <lign\dn.clc rol o que possibllltou tl'rmos, nn.qucle curto 
período. grnnde efervescência culturn.J, através do:1 internactonnJ
mentc festejados trabalhos de Carlos Chagas, VItal Brasil, Osvnldo 
Cruz c tnntos outros nomes que crlavo.m uma Ciéncln. brasllclrn 
para a so!uçõ.o dos problemas brasileiros. 

A proposta da Unlvcrsidnde Aberta - volto a ~bordá-la, nos 
termos cm que está rolocadn, cawm-nos uma suspeiçao prcllmlnnr. 
Por ter sido colocada cm discussão por_ um do.s bcncrlclários ~Q ,sis
tema Implantado no Pnis ('fi 1964, nao ncrcdltamos que vise cm 
primeiro lugar n. solução efetlvn da_ promoção cultural do povo 
brasileiro, sobretudo da democratlzaçao do ensino. ma.s a d~sa{o
gnr n. pressão do público sobre a Unlvcrsldnda c a Governo,~ poi;s, é 
dlsto que também temos exemplo, cm 1068, quando se deu. no•pta.! 
blema. dos excedentes. n solução simplista do vestibular clnssl!ica
tório exemplo. ali:í..'S, similar U solução dada cm todo o pcriodo no.s 
probf~mns da educação, que consistiu no dcscompromlsso' consU~ 
tuctonal do Estado com a educação, repassada aos mcrcantilistrui 
do ensino, n.trnvê.s do estimulo de subvenções c empréstimos pri
vilegiados O. rede privada e das medldns legais de reconhecimento 
apressado das verdadeiras mercadorias da educação. ·'.'i 

O Sr. Jaison Rarrdo (MDB - SC l - Permite V. Ex,P. ui~ 
aparte? · .·~~. 

Ó SR. IIENRIQUE SANTILLO tMDB - GOl - Com prazer, 

o Sr. Jaison Barreto rMOB- SCI -O que não vamos .perml.: 
Ur, c é bom que o nobre Senador José Lins o entenda, é que·. nos 
prcocupemo.s em demu..'\ia. com esse problema. da Unlvcrsidad'c 
Aberta, ao mesmo tempo que o Ministro da Educação encaminha o 
a.ntcprojcto tra.nsrormnndo a..s nossas Universidades Fcdcrn.ls em 
autarquJas,. . . · 

O SR. HENRIQUE SANTILLO 1 MDB-GOl - Perl.elto. '. ~-~ 
O Sr. Jaison Barreto IMDB - SCl - . . porque cs.se· ·é 'Ó 

ponto que todos vamos perquerlr o Governo, para ·csclarcce-rneom
que finallda.dcs, porque, nas sull-'i entrelinhas - altõ.s de maneira 
mUito clara - o que se quer é _desobrlco..r ~ Estado da. obriga~íi.o 
prescipun. de garantir a. educaçao univcrsitarta a todos os brll..'ll
lciros. Essn. meia medido. de trnnsformação das nossas Universlda·.;. 
dcs em autarquias especin.is, sob a nlr.gnção de que é necessárlo-1 
gn.rantir a autonomia un1versititr1n c alocar mais recursos, ··no. 
fundo esconde esse objetlvo, De modo que, vamos discutir multo-o 
problema dn Open University. Inclusive V. Ex.•l sabe - talvez não 
o Senador José Llns - esse sistema já est:i. rcg:lstrn.do e patentea
do pela TV·-Giobo, especiali'lta cm matéria de enlatados. A TVT 
Globo jã se n.nteclpou, prevendo n importância que a Univer.sldnde. 
aberta terã. no futuro, desde que masslticada, permitindo a mi
lhões de brasileiros nces.so à cultura, mas que o seja com tecnologia 
c com orientação nossa, e não essa importada, que, intelizmcnte, 
vem por péssimas mãos, sendo proposta do nosso Reitor, aqui•_;_ 
no~.so não. do Governo e dn. Revolução-, o Reitor dn UNB. r· • · 

O SR. HENRIQUE S,\NTILLO - IMDB - GOl - Inclusive, 
eminente Senador Ja.lson Barreto, coloco cm discussão, mais umn 

·vez a situação de crise cm que se encontro. a própria Universidade 
Ab~rta na Inglaterra, onde teve origem - são as lnform~çõcs ma.!~ 
recentes que tenho. A grande critlcn. que a ela se fn.z, nlem de ou
tros problemas, é que se transformou cm estimulo no ~nrlquccJ
mento maior de pequenos grupos que n. empolgaram e dela fizeram 
minn. de tabrlc:Lr dinheiro. 

Quem educa deve, prellmina.rment(•, pensar cm termos de rt
nalldade. Se :t educação C um processo dc tra.nsforrnaçào do com
portamento. como postula n. Psicologia., ê preciso que se saiba, de 
antemão, que espécie de homem trn.nsformado dt•seja. ou necessita 
uma socl['dadc. Esta conclusão está presente em toda c quJlqucr 
filosorlo., lndepend~ntcmcnte da algaravia de axiomas c postuiadm; 
cm conflito entre a3 dlversrL.'l escola.'> de pensamento. 

Os nrlnciptos mut.s ~,terais que regem a educação, ~cr.undo esta 
concluslw, têm duns vert1mtcs na conccttunção do homem com fi
nalidade; a concepção metafislcn, essencialmente estiltlcn, que vê 
na nuturezn. objetos tsolndos e definidos, que nào se compenetram 
nem se misturam, e a conccpçf1o dialé_tlcn, essencialmente dlnúmi
ca, ~ara n. qual os c~tcs naturais rstao cm pcrmnncnte transror~ 
mnçao c lntcrdependcncllL 

A vertente metatislcu, supervnlorlzando o individuo, põe como 
Ideal o. conquista. dn. fl!licidadc Individual. A vertente dlu.ICtlca, n.o 
contrlirio, rejeita o conceito n.bstrato dessa. tellcidndc. pal':l relal!io
nú-la à utilldndc :mcinl c ü promoçüo do bcm-estar r:cral, consi
demndo--a. upena.~ passivei na m['dlda em que haja felicidade co
letlva. 

Jú Arlstólt•le!i, na antlr[n Grécia, ao t•stmlnr a moml c a virtu
dt' na "(~t\ca n Nleônmco", lollrl1:ou l'~ta VL'i'dadc. "Todos os nto.-; 
!lt\mano:; lt~'lll l'lll Vl:-it.ll \1111 b1•111 qua!qiH'I': u da Mt~dlclnn., e ll :mil-
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d~·; ~.do. arte de !nbr!car navios, o no.vto; o da n.rtc mJUta.r, n vi
toria . Mil.! sua. !Ulaçao à corrente mctafislcn de pensamento en
tretanto, nao o deixou chc~a.r iL'l conclusács que esta prcmi.'i.'i.l 1m
punha. Ou seja., que ns virtudes humanas só têm valor cm relação 
u.s demais pessoas, a qu<: servem. 

Um médico que não esteja corn a preocupação voltado. po.ru 
.seus semelhantes que sofrem é uma abstrn.ção sem hnportáncin.; 
um armador sem passageiros ou viveres a trnnsporto.r igualmente· 
c o militar, decerto, só tem importânela na rncd1dn crri que se prco~ 
cupn com a lego.lidn.de interna c a segurança externa do Pais que 
está. ligado nos. supremos interesses nncionnis e no bem-estar de 
roda a populaçao. 

M estabelecer a distinção entre os entes naturals a Meta
!lslca pressupõe sua desigualdade, criando, lmpllcltrun~nte, uma 
h1erarquin de qualidade entre ns pessoas. Essa dlferénclaçii.o CJU~ 
é produ!() de defo""'!ções históricos, pela divisão do trabalho.' des
dobra-se numa relaçao em que. os supostamente superiores po&SlU11 
dominar os supostamente interiores, gerando um costume Lmposto 
pela !orça,_ e, posteriormente, uma teoria jurldica que justifique 
a dominaçao e que n. mantenha. 

· Compreender esta divisão é /undamen.tal para se compreender 
a crise ntual da educação no Brasil, já que a sociedade bra.sllel.ra, 
em grande Parte ainda em formação, nõo.f"','.de!lniu quanto à sua 
!llosofia dominante. · · .. 

Ao eontr:i..rio, segue padrã.e.s externos .de dependência, -por ter 
suas elites !lnanceltas, por lnstltnt<> de sobrevivência, nucleadas 
a!etlvamcnte ao pólo ocidental, de estilo capitalista, sobretudo il 
superestrutura do capitalismo ollgopollsta Internacional, enquanto 
as elites Intelectuais e po!lttcas tendem, gradatlvamente, paro o 

. modelo de tipo democrático e soclnUzante. 
o con!lloo entre estas duas tendências Impede um planeja

mento eoerente e harmonioso não .apenas cln. educação, rnns de 
l<>dos os demals ramos da Economia, como a Medicina, a Enge-

, nharla ou o Direito, onde os interesses particulares con!lltam per
manentemente com os interesses coletivos, .pulverizando recursos 
preciosos e aumentando as áreaa de pressão sobre os diversos 
graus de ensino, assim como sobre as demais Instituições soclals. 

A dependência politica, económica e tecnológica ao estran
geiro é que !nz com que triunfe a tendência privatlsta, pols é ela 
que exige um modelo econõmlco de modernização reflexa ou 
seja, a Importação de uma tecnologia acabada, cara e so!lstlÓ:ula 
cm troca de uma exportação crescente de produtos .primários ~ 
preços cada vez mais avUtados. 

Esse modelo latlfundlúrlo-exportador é que é responsável pelo 
·anal!a~tlsmo da quase t<>talldade das massas rurals, pois à al/a
betlzaçao do agricultor corresponderia um aumento substo.nelal de 
suas rendas e, daí, a lmposslbllldade de ser o Pais competitivo no 
mercado intemnctonnl. 

Então, o que está entravando o desenvolvlmenoo da educação 
nacional é o tntc~sse egoísta dos exportadores pnrtt.cularcs e do 
sistema financeiro pnrtlculnr, em conlulo com as empresas mul
tlrul.Cionais. 

Por isso mesmo, não resolveremos nossos 'problemas de edu
cação, assim como os de saneamento, os de construção de habi
tações populares ou os do transporte oolcUvo, enquan,to nii.o pro
movermos o controle estatal do comércio exterior e o controle 
do sistema financeiro, pois estes não são problemas de lnsU!Iclêncla 
de reeursos, mas de sua má utiltza.ção por parttcul.a.res, que desa
gun.m no empirismo, na corrupção, no elltismo e na estupidez de 
l<>dos os serviços públicos. 

O Sr. Aderbal Jurema tA.RENA - PE) - Permite V. Ex." um 
aparte? 

O SR. IIENIIIQUE SANTILLO (MDB- GOJ -Pois não. 

O Sr. Aderbal Jurema !ARENA - PE) - Estou ouvindo com 
toda n atenção o discurso de V. Ex,t~, sobretudo porque o temn. 
sempre me seduziu, no lons:o de 45 .nnos de educador. 

O SR. HENRIQUE SANTJLLO tMDB - GO) - Reconheço em 
v. Ex.a um grn.nde educador do Pnis. 

O Sr, Aderbal Jurema IARENA - PEI - Deixando de lado 
esse nspccto sociológico, que V. Ex.n n.nn.lisn dentro dn.s suns con
C<'pções dlnlótlcns, perguntaria n. V. Ex.11 : num critério de prJo
ridndcs, por que nflo tormn.rmos, humlldementc, com nQueles que 
nchnm que n.tnda hoje o problema número um deste Pais é, .sem 
dúvtdn, o ensino primil.rio pn.rn todos os brnsilclros? 

O SR. UENltlQUt: Si\NTJLLO IMDB- GOI -Concordo com 
V, Ex.n, estou de pleno ncordo. 

O Sr. Adcrhnl Jurem1l tARENA - PEJ - L<>~o. no invés de 
criarmo~ o RI'ILtldc MOBRAL, que vem rc.•cebcr, justnmente, os 

alunos que, por dc!Jciimcln. du estrutura eKtatal e do ensino pa.rtJ· 
culnr, não conooguir.un mat.ricuLn. na idn.d.c adequada. Por que o 
diversionlsmo do ensino pré-escolar, num pais Que ainda nii.o tem 
escolas pa.rn os alunos de 7 .anos de idnd.e? 

O SR. IIENRIQUE SANTILW IMDB - GOI - Multo bem, 
~~! . 

O Sr. Merhal Jurema I ARENA- PEJ -Por que não gast:ll'
mos mais no en.'ilno médio pro!lssionalmente, n.o Invés de contll
nuarmos a prestigiar um curso secundário, que nada mats é do 
que um túnel para o curso superior? Por que não pensarmb6.;e~ 
tudo Isso, que rellete, sem dúvida, uma de/lclêncla da nossa.: for
mação histórica, de um pais que, na Colônia e no Império, ·em 
d!v1d1do em duas clo.ssse - senhores e escravos? Por ·Que nii.o 
ingreS5al'IIlos na era da planificação democrática, em que se pudes
se - e reconheço ser mnil<> dltlcil - conclllar a pla.nl!lcação com 
a livre empresa? V. Ex.• !alou em capitalismo monopolista; V. Ex.• 
!alou em sistema capitalista. Em verdade, o Brasll•tem•"esse pro
blema de ensino talvez pela sua formação hlstórlc&;·wna torml.ção 
tão bem descrita por um gaúcho cJuunado Vtana Moog, .em Ban
deira.nte e Ploneii'05, onde ele mostra. como o BN5111e:os Estadoo 
Unidoo se desenvolveram; onde ele estabelece, sem dllvldll., .. 
cll/ercnças do ponto de vista soctolôglco da vila,.~ e da 
vlla brasileira. Enquant<> a vila americana era 'Silltodttermlnada, 
o. vila brasileira se !ormava sob a proteção dos rei$ •. Po~Sugal. 
Tudo Isso tez oom que tivéssemos um ensino absolutamente de!L
c1tário, e hoie ainda, !ala-se -em uni~ersklade aberta:, em univer
sidade notumas, tudo Isso para atetider à massa de. pessoas qlljl 
procuram essas universidades, hoje, mals por um status socfuL do' 
que por uma pro/lsslio, porquant<> lá no Reei! e, naquela clda4e j>e
quenlna, porém decente, encontro nos táxis bacharéis em D!iel!IJ;" 
economistas, enquanto o mercado de trabalho brasileiro está pre
cisando é de técnicos de nlvel zru!dlo. E do poi>to de vlsta"'dil 
ensino universitário, devemos é melhorar a qualldade desse éiislno, 
que est:i. se dcterloraado ... 

O SR. HENRIQUE Si\NTILW (MDB- GOJ - A cáda dili.'' 1 

O Sr. Aderbal Jurema r ARENA - PEJ - ..• quando ,....,.:·,m;i.;. 
sl!lcação é feita sem os cuidados necessários. Por Isso é qne preste4 
multa atenção ao discurso de V. Ex.• um discurso de um homem 
interessado pelos problemas !undam.entals do género humano. 
Mas tlco, como o mestre-escola, preocupado com a escollnha pri
mária .brasileira, que precisa ser prestigiada pelo Congresso Na
ctonal, paro que os municplos tenham condições de, descentrali
zando o ensino, cu1.dn.rem da escoLa prtmó.ria, e não acont.6!er como 
atualmente na maioria doo municípios brasileiros exauridos ·nas 
suas fontes de rccelta. . .·, , 

O SR. IIENRIQUE SANTILW (MDB - GOJ - Nobre Sena.dor 
i\dcrbal Jurema, fico satisfeito pela grande coincidência dos nossos 
pontos de vista, principalmente por <cconhecer em V. ~-· um 
educador emérll<>. 

Sem dúvida alguma, tem V. ~.· plena razão. Prlmelr~ iionoo 
de preocupação é o ensino primário, e tsto está sendo referidO Jogo 
n.qul na !rente no meu pronunciamento; o segundo é o ensinO ·se
cundário pro/lsslonallzante, a /orl114lção de técnicos, J)hl'a que pos
sam eles mesmo se oornar transformadores da própria soewdadé 'e 
na busca da felicidade, indlvl.d.Wll, evidentemente, mas lnser!dli na 
coletlva. · 

Diz mull<> bem V. ~.· que não se pode comparar o descn~ol
vlmento brasUetro com o norte-americano, pois o. situação histó
rica é outra e os condicionamentos históricos também são outros; 
estamos ainda na chamada !ase do capitalismo tarcll<>, do terceiro 
mundo, QUe cata ai, desespera.drunente, .procurando sobreviver; 
e como? Transferindo boa parte doo nossos recursos e do valor do 
nosso trabalho, ainda, para os passes tndustrlnllzados, e uma gran
de parte do valor do trabalho da massa humana às ntlnorlas pri
vllegtndas, que têm tudo, e se não tiverem aqui unlversidndes po
derílo mandar seus !Uhos po.r.n. a Europa ou para os Estados 
Unidos, para a formação superior; 

Tem rnzõo V. Ex. •, sem dúvida alguma, c a dlst<>rção é grave. 
Acho, no entanto, que a condtclonnr .a prioridade que v, Ex." estn
belece, tanto quant<> eu, para o ensino primário e, em seguida, o 
ensino médio pro!lsslonal!zante, ela se calca na análise da pro
blemática ubrang,nte da socledade brasileira; não é tão •lmples, e 
preciso wr dlscutldn; e é preciso, sobretudo, consclentlzar disso as 
nutorid.ndcs sorernamentnts deste Pais. E para isso tenho cer
teza ubso1utn. de que V. Ex.•~ tem muito mais con.dlçõcs do que o 
modesto companheiro, aqui, do Senndo. 

O Sr. Ja.ison Barreto <MDB - SC) - Permite V. Ex.•l um 
n.pnrLe? 

O Slt. ImNJtH!UE Si\NTILLO IMDB - GOJ - Ouço V. ~.•, 
com prazei'. 
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O Sr. Jalson Barret.u 1 MDB - se 1 - Ouvi com atenção o exce
lente npa.rtc do Sr. Senador Adcrbnl Jurcmn, Jnclu.slvc pcln preo
cupação ctcmonstrndn com n cducnçào primâ.r:ia, que é rundn
mental, Mns, no final de sun exposição, S. Ex.'' .sentiu-se na obrt
guçiio de cxLrnpolnr, também, qutuldO a munlclpallzaçüo do ensino, 
cvldent.ementc, é a tese correta - t.odo mundo defende - mns 
teve que cxt.rapoln.r por uma dcticlCncin nossa; é que os Municí
pios !oram, realmente, esvaziados, c Isso lrnplicn. numa d1scussào, 
por exemplo, de reforma trlbutá.rla, c por aí adiante. De modo 
que quando o nobre Senador Henrique Santlllo se propõe a partir 
do global, para a!unilar depois, ele está. demonstrando as causas, 
as origens, as razões das distorções do proCesso «<.ucn.ciona.I bra~ 
sileiro. LI há. pouco tempo Desafio da. Educação Brasileira, se não 
me engano de Paulo Natanuel, preluelado pelo Ilustre Lider da 
!MaJoria Senador Jarbas Passarinho, onde ele detlnla - com 
essa preocupação maior de dn.r ns causas c não reslover os e!eltos, 
lá embaixo - demonstrando que os países, no conceito de H!ggs, 
ou seja, que o mundo estaria dividido em paises desenvolvl.dos, 
em palses subdesenvolvidos e uma terceira ta.lxo. que ele chama 
de pr!smát!oos, que estariam nessa lnse de deslanchar do deoen
volvlmento, e que há uma frustração geral nesses paiscs, exala
mente, pelo enloque que dão à solução de seus problemas, porque 
como não são subdesenvolvidos, nn. expressão global do termo, c 
não são desenvolvidos, importam modelos. 

O SR. IIENRIQUE SANTILLO (MDB - GOI - Importam mo
delos que não dizem ·nada das suas rcalldades. 

O Sr. Jaison Barreto (MDB- SCI -E investem dinheiro, co
mo a!innava ainda há pouco o Sr, Senador José Llns, sem conse
guir resultados palpáveis. 

O SR. HENRIQUE SANTILI.O (MDB- GOl - Esse é mais 
um exemplo da universidade aberta. 

O Sr. Jalson Barreto (MDB - SC> - De modo que o seu cn· 
toque e fundamental para se detlnlr uma !llosotla. de Governo .que 
acerte nas causas, que procure o atacado c não se perca no varejo. 
De modo que é excelente o seu pronunciamento. 

O SR. PRESIDENTE [Jorge Kalume, Fazendo soar a campai
nha,) - Tenho que Interromper o prezado colega para. informar 
ao Ilustre orador que o tempo de S. Ex.a já. está esgotado, e temos 
outros oradores Inscritos. 

O Sr. Jaison Barreto rMDB- SCI -Terminarei, Sr, Presiden
te, é fundamental que se aborde esse assunto e que o discutam com 
essa liberdade, a lim de que se modltlquc realmente a tllosolla do 
GOverno porque, a partir disso, é que colocaremos ordem no pro~ 
cesso educacional brasileiro. 

O Sr. Aderbal Jurema !ARENA - PEI - Gostaria que o no
bre orador me concedesse um breve aparte sobre a universidade 
aberta. 

O SR. IIENRIQUE SAN'fiLLO [MDB - GO 1 - Com prazer, 
O Sr. Aderbal Jurema (ARENA - PE 1 - Assisti a. uma ex· 

posição !eltra por um professor inglês sobre n universidade aberta 
e chamei a atenção de S. Ex."' para o rato de que as condições bra~ 
sllelras eram completamente difl!rcntes das condições in~=t"lcsas, so~ 
bretudo porque se supõe que a universidade aberta se dirige a uma 
massa de estudantes com curso secundário completo. Ora, nós sa~ 
bemos que a maioria dos brasileiros não tem o cursa secundário 
completo, 

O SR. IIENRIQUE SANTILLO r MDB ·- GO 1 - Quase a to
talidade. 

O Sr. Aderbal Jurema CARENA- PE) -Então, temos que nos 
preocupar, Isto sim, é com o curso primário completo para chegar, 
então, no futuro, a. uma universidade aberta. 

O SR. IIENRIQUE SANTILLO rMDB - GOI - Concluirei ra
pldo.mente, Sr. Presidente. 

Eis ai por que !armamos médicos especializados no atendimen
to de minorias, engenheiros po.ra. as obrns de luxo, arqulteta para 
as mansões, engenheiros para as transnmazõnlcas, os auto~estro.~ 
das e os viadutos !araõnlcos, quimlcas para o subemprego nos la· 
borntórlos da lndüstrln tnrmncêutlca da.'i multlnaclannls, cm vez 
de !armarmos o médico generalista paro. ns tllns lntcrmlnávels 
do. Prevldênclo., o so.nltarlsta para. -a. prevenção, o engenheiro ci
vU para os canais de Irrigação c a prevenção das secas ou das lnun~ 
dações, os técnicos de nivcl médio c o ensino primário a todo n 
massa brasileira. 

O mais grave, entretanto, Sr. Presidente, é que os membros 
do Governo sntem disto. Mário Henrique Slmonsen, antes de ser 
Ministro da F'nzendn, cm ubrU de 1069, escreveu na revista ln· 
dústrin & l'rodutlvldnde: 

"O ensino médio estfl. ulndn, em sua maioria, n cnrr,o du 
Iniciativa prlvndn ... (Condenando.! 
Em 100.5, n.'i cscolu..'i privndn:; absorviam 52';;. do total tlns 
mntrículns do secundó.rlo. 1 ... )" 

= 

O Sr. Aderbal Jurcmu 1 ARENA - PEI -- .Jú hojt: mudou 

O SR. IIENIUQUE S,\NTILLO < MDB - 001 - Mudou, & 
maior nlnda. 

O SR, PRI~SIIU·:NTF. !Jorge Kulume. Ji'azcndo soar a campa1-
nhaJ -Eu pediria no nobre arador que núo concedesse mais o.par~ 
tes, porque o seu tempo já estâ. CSJ;:"Otndo c ainda hâ outras orado
res Inscritas. 

O Slt, HENRIQUE SANTILLO [ MDB - 00 1 - Excclõncla, te-
nho dados reccntísslmos. Não vou nem continuar a ler aqui para 
ter condições de dizer u V. Ex.n que são dados reccntíssimos, dlvul· 
gados pelo própr1o Reitor do. Universidade Nnr.lonal de Brnsilln, 
que diz que a maioria das mntriculo..'i, hoje, nslm se distribui: u. 
rede municipal com 6%; as estaduais com 20% e as po.rtlculnrcs 
com 65%. "Esse crescimento, todavia, não tal acompanhado de 
um aumento qualitativo desejável.'' 

Tenho ainda uma porção de problemas que deveriam ser tra
tados dentro da mesma temática, mas gostaria de dizer que a nos
sa Intenção é apenas discutir o problema. ~Pausa.) 

Sr. Presidente, estou aqui recebendo o.utorização para contl~ 
nuar o meu discurso, cm nome da Liderança do MOB c, se V, Ex.• 
assim o permitir, continuarei. 

O SR. PRESIDENTE (Jorge Knlumel - Atendido, 
O SR. IIENRIQUE SANTILLO !MDB - GOl - O tipo de l!

nanciamcnto a que está submetido o ensino médio brasileiro com;
tltul~se em barreira no processo de democratização da oportunlda.· 
des no pais: o ensino privada, com fins lucrativos, ainda ê uma 
realidade incontestável, inacessível à população mais pobre." 

Apesar desta constatação, o modelo económico do movimento 
de 64, no qunl o Ministro Slmonsen presentemente serve, agravou 
o problema. 

No artigo "Por uma Política E!etlva de Educação", publlcad·a.. no 
Jornal do Brasil de IS de fevereiro do carente ano, uma autorl:
dndc educacional bem conhecida por suas Ugações com o sistema 
repressivo, reconheceu: 

"O crescimento da população estudantil se deu cm gmndc 
parte nas Instituições particulares: antes de 1964, as es~ 
colas públicas detinham a maioria das matriculas, rnns bojo 
a distribuição é diversa: as municipais possuem 6"1r~; ns es· 
taduals, 9%: as federais, 20% e as particulares, 65%. Esse 
crescimento, todavia, não rol acompanhado de um aumen~ 
to qualitativo desejável." 

Ainda para Mário Henrique Simonsen, essas escolas, 
"por serem um instrumento de poder parn. os politicas lo· 
cais, sfLo criadas através da Jcl do menor esforço, com mela 
dúzia de salas de aula, giz c quadro-negro e um corpo lm~ 
pravlsado de professores, que termo. economistas onde há 
necessidade de médicos, literatos onde se precisa de ndrnl~ 
nistrndorcs de empresa. etc." 

E conclui: 
"0 lamcntá.vPI é que o Ministério dn Educação tenha cc~ 
dldo tantas vezes a essas pressões, autorb:ando essas ta· 
culdades a funcionar, e ooncedendo·lhes polpudas subven~ 
«;:Õt."S." 

l!: a caso, então, de se perguntar, Sr. Presidente, o que esse tcc
notrata, há tantos anos dirigindo o Ministério dn Fazcndn e hoje à 
frente do Ministério da Plancjamento, jrl. tez para tro.nsto.nnar esse 
quadro. denunciado por ele mesmo, segundo a consclencln que 
tem dele. E é dltlcil constatar que nfio haja nl~o mn!s que desln· 
tcresse ou omlssõ.o. 

Ê preciso que nos consclentlzemos, de vez, que o ensino pri~ 
vado comlistc no. lntermedlaçü.o de umn classe ociosa entre o proM 
fcssor e o aluno, entre o Estu.do c a população, que l!Xplorn o tro.· 
balho do professor e explora n nnuidndc do nluno, ~onsumlndo ver· 
bas do governo, baixando n qualidade da tnstruçno c desscrvindo 
o próprio descnvolvlmcnto, alCm de funcionar como podere~~ ter· 
mente pnrn n lnsatlstação popular e, par vln de consequcnclo., 
para n perturbaçfto da ordem pública. 1!: Isto que necessita ser me· 
ditado pelas Farçns Armadas, qunndo pcnl'inm em termos de se· 
gurnnça nacional! 

O quadro da educação brasUctm já tem dado oportunidade a 
que oceanos de Unta c armazéns de papel sejam gastos nn de· 
núncln de suas prlnciptlls dctlclênclns e distorções. E tsto nas dn· 
ria ensejo pnra dlscutl~lo lndetlnldnmentc. 

Nüo obstante, estamos nnslmiDs cm supcrnr a slmp!CI'i denún~ 
cln, Incluindo na dlscussüo nlg:umns su~estõcs que podcrlttm mo~ 
dlticr'l~lo, com vistas nas lntcrcs.'ics dn populnçii.o, can1hlnando n 
critica com um pro~rnmn. 

Antes de mais nada, ü prccl:;o democratlr.ar a cducnçiLO, co~ 
locando na menos o seu nlvcl mnls clcmentnr - que é n educa· 
çilo prhnilrla -~- nn nlcnncc de todos. 
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O Sr. t\derbal Jurt~nHL IARENA- PEI - Pcrmltn-mt: V. Ex.u 
... _ desobedecendo até um pouco n Presidência - dlz('r qm· o pro
blema da dcmocrntlzaçüo C uma questão multo delicada, porque 
quando falamos cm democratizar a cducaçüo, precisamO/; prco
eupnr-nos com a qualidade do ensino, pois democratizar é: aumen
tar o ensino cm quantidade. 

O SR. IIENJUQUE SANTII.LO rMDB -- GOr - Não, ai nito 
':oneordo r.am V. Ex."' 

O Sr. t\derbal Jurema I ARENA- PEI- Temos de zelar pclu. 
qualldade do cn::;lno. Ninguém mab; do que cu deseja que o ensi
no brasllclro seja democratizado, que a oportunidade de estudar 
,<,cja para. todos, mas precisamos ter multo cuidado com er.sa d('
mocrntlzaçfio do ensino. 

O SR, HENRIQUE S,\NTILLO IMDB - G01 - Concordo que 
ela precisa ser estudada, com multo cuidado. Não concordo, cn
tn•tnnto, que democratizar o ensino slgnltJquc piorn.r sun quallda
dc, apenas pelo aumento da oferta de vagas. Não, ela é nbrangentt>, 
c precisa SC'r abrangente. E a democratização a que me ret1ro aqu! 
é a verdadeira democratização, porque acho que não poderia im
p!Jcnr cm autrns Interpretações. Não é apenas dar lgualdndc de 
oportunidade para Ingressar numa escala, mas até a qualidade do 
ensina, formando o homem, a personalidade da criança c do jo
vem adolescente, para ser, ele mesmo, um propulsionador da trans
formação da .sociedade para melhor. E é o que não esta ocorrendo. 

"A compulsorledadc do ensina de 1.0 grau é um dispositivo de 
natureza democrática c é um Imperativo de justiça social; no 
nossa casa, é também uma exigência constitucional c, tlnalmentc, 
a ünlca !arma de acabar com o analfabetismo", diz o art1go do 
Jornal do Brasil, jó. citado. 

Para lstó, é necessário que municipalizemos o e!lslno de. 1.0 

grau, isto é, que deixemos sua programação e execuçao a crlterto 
das comunidades locais, que a planejarão segundo_ sua reaildade. 
ficando os órgãos normativos centrais com a funçao de estabele
cer suas dlrctrlzc::~ e currículo mínimo. 

O Sr. Aderbal Jurema fARENA - PE) - Mas, dando condi
ções econõmlcas a essas comunidades. Não apenas na letra da lei. 

O SR. HENRIQUE SANTILLO IMDB-GOI - PerCelt:lmentc, 
Inclusive aqui estou citando - V. Ex.o. se antecipou, multo bem, 
é evidente - que não têm os municípios condições de arcar com 
as despesas do emino primário, os recursos precisam ser transfe
ridos pela União c pelos Estados aos muni~iplos, que normal~rtam 
a apUcação desses recursos, que é, sem duvida alguma, a unlca 
!arma realmente de se evitar ·a MOBRAL, tentativa. desesperada. de 
se acabar com o etelto sem ir b. causa do problema. 

A União e os Estados devem gradatlvamente entregar aos 
munlclpios a rede educacional de nível primário, junto com os de
mais recursos materiais e humanos, além de tomecer-thcs recur
sos an uaJs, segundo sun.s tmcessldades. 

O Sr, Aderbal Jurema !ARENA - PE) - V, Ex.• há de reco
nhecer que na atual conjuntura soclnl brasileira, o MOBRAL 
está cumprindo uma finalidade que é uma coru;eqüência da falta 
de escolas primárias para todos. No dia que conseguirmos venc~r 
essa etapa, que será sem dúvida a carta de nlforrta da e~ucaçao 
braslletra, então o MOBRAL vat desaparecer porque nao terá 
mais sentido. 

O SR. IIENRIQUE SANTILLO iMDB - GOl - Só lamento 
ter que discordar de v. Ex.a quanto a Isso, na última parte de 
sua assertiva. Como as coisas estão Indo acho muito dUicll acabar 
com o MOBR.AL, 

Ainda nesse nivel é ncccssó.rio moditlcar o sistema. de promo
ção entre as séries, enfatizando os aspectos fundamentais da so
cialização, que correspondem à. eficiência em ler, escrever e ma
nipular números ao nivel das quatro operações e dos problemas 
aritméticos, de acordo com a reaUdadc concreta local de cada 
região. 

Isto Implico., evidentemente, em soluclonn,r o impasse demo
crático, para permitir que a populaçii.o dos municípios possn 
participar amplamente do planejnmento educacional que mais 
lhe convier e pooslbllltnr tornó.-la vigUante quanto no uso desses 
recursos, para que não sejam objeto de exploração politica ou 
corrupção eleitoral, até mesmo, e quantas vezes Isso ocorreu no 
Brasil, como tem acontecido com outros setorcs. A outorga do voto 
no analfabeto serln rundnmental para aperfeiçoar essa. vlgUO.ncia. 

Como esta é a única forma correta de atacar o analtabetlsmo 
cm suas fontes, c não cm seus cteitos apenas, é ncccssó.rlo tam
bém, como medldn de cnrátcr geral, ccntrnllznr todos os recursos 
educacionais num único órgüo de dlstrlbulçiio, com vinculação 
cm orçamento públJco il.s prefeituras. Nesse cnso, as porcenta
gens da Iotcrln esportiva, tanto para n educação !lslcn, quanto 
para o combute no annlfnbetlsmo, que hoje se repassa no MOBRAL. 
devem ser juntndns nos ::!0% do Fundo de Pnrtlclpnçüo dos Mu
ntclplos e l~unlmcntc entregue às Prefeituras, tlcnndo o órgão 

d!strlbuldor rcsponsó.vcl pela avaliação do desempenho c ;'leln exa~ 
çno no uso dos recursos, mas não da forma poUc!alescn. com Que 
vem fazendo, mas oferecendo auxilio técnico c didático. 

Impõe-se também oferecer ao professor do ensino de primeiro 
~rnu, cm todo o Brasil, um sulárlo condizente com suas necessi
dades c de acordo com sua lmportàncln social. S preciso dar-lhe 
tempo Integral, sem correspondente exlgCnctn de reger mais elas
st,<,, para que possa. aproveitar o restante do tempo para o prcpato 
das aulas para o seu próprio prcpar.J técnico na correção dos 
PXerciclos c culdado com seu próprio apertelçonmcnto. Neste par
ticular, o ensino da Universidade Aberta poder-lhe-la ser útil, 
por aumentar a habilitação do próprio professor sem a!ast:í-la, 
em definitivo, do lugar onde atua. 

Quanto ao ensino de 2.U grau, é nCccssi'l.r!o que se estabeleçam 
currículos mais condizentes com tts necessidades regionais de pro
moção social, formando técnicos cm diversas áreas, como os de 
cdu_cação física, cn!crmagem, sr:crctarlado, mecânica, técnicas 
::q;rtc?lns, elctrlcldade, química, formação de professores de nív(;l 
prlmurlo etc., com vistas à. protlss!onallzação cfctlva c imediata, 
c nunca como um trampolim para a universidade. Como j:i. dis.se 
v. Ex.", c multo bem. 

1!: preciso, n.o mesmo tempo, tomar enérgicas providências 
para se grarantir a gratuldade desse nlvel de ensino, estabelecen
do-se uma vigilância rigorosa sobre as entidades privadas que jã 
atuam no setor, e desestimulando-se a criação de outras, seja 
pela Implantação de escol:l..S públlcas, seja. pelo estabelecimento 
de critérios mais rígidos no processo de autorização pa.ra o funcio
namento . .t: necessário, ainda, coibir o aumento extorsivo. das 
anuidades, corno acontece muitas vezes, exercendo uma auditoria 
sobre a co~tabllldade dessas empresas, a t1m de garantir a justa. 
remuneraçao do professor e prevt:nir o lucro escandaloso. Nesse 
ramo é necessário dar ao professor a participação nos lucros dos 
colégios, o horário de tempo Integral e um adicional per caplta 
sobre o número de alunos que ultrapassarem o limite pedagógico 
de 40 alunos por sala de aula, além de vigiar o cumprimento das 
leis trabalhistas, que ai são permanentemente frnudadas sob a 
ameaça de dispensa, 

E hã uma particularidade desse nível de ensino que é preciso 
coibir Imediatamente: trata-se da correção das anuida.des no mes
mo percentual em que é distribuído ao protes.sor por ocasião dos 
dissidlos coletlvos. De nenhuma forma se pode admlttr a aplica
ção do mesmo percentual para a correção das anuidades, pois a 
percentagem sobre o aumento do professor incide sobre um redu
zido número de pro!tsslonal.s enquanto a correção das anuidades 
é de todos os alunos atingindo a totalidade da clientela, aumen
tando, por conseguinte, os lucros da própria empresa transforma
da, como Já disse e, como Já se reconheceu aqui cm mercearia da 
educação, fazendo com que os dlssidios coletlvos acabem sendo 
formas lndlretas para a aquisição de lucros extraordinártos por 
parte dos proprietários de eoléglos, com elevadn lncldêncla sobre 
a lnClação e o custo de vida, 

Já no que tange ao Ensino Supertor as medidas deverão ser 
mais profundas e precisam ser discutidas, amplamPnte discuti
das, nos seus aspectos mais abrangentes. Entre estes destaca-se 
o combate ao bnchnrellsmo, que tem raizes históricas diC!cels de 
remover, mas que Jamentnvelmente vem sendo estimulado pelo 
próprio Estnd'o, quando, em exigência pertecclonista e profunda
mente contrária nos interesses nacionais, contunde cursos e con
cursos, nos sistemas internos de progressão funcional e nos con
cursos externos de admissão. 

Isto tem causado excessiva pressão sobre as universidades, que 
passam a conferir titulas que nada inovam no merendo de traba
lho, nem concorrem para o bem-ostar do pessoal, pois o serviço 
público, no contrário do que possa parecer, NAO É proCissão libe
ral, nem necessita sêlo, A exigência legal de concurso po.rn In
gresso no serviço púbUco nnda tem a ver com a mêdlda de esco
laridade, mas de competência. 

Para esta distorção está concorrendo ruinosnmente a Reforma 
Administrativa promovida pala Decreto-Lei n.• :100, porque o DAS, 
como grupo 'de "Dlreção e Assessoramento Superior" tem sido 
entendido pelos tecnocratas como um nsseSoramento embnsado 
em curso superior, quando, na verdade, slgntflcn apenns uma. di
ferença de capacidade Dentro do próprio servtço público, Isto se 
torna mais evidente quanto sabemos que Inúmeros cargos têm 
cnrnctcrist!cas próprias muitas delas aprendidas no trato dlrcto 
com a função, sem qualquer similaridade com as disciplinas de 
quaisquer cursos regulares do ensino oflclnl. Tais são, por exem
plo, as de tnqulgrnfo ou rll.dlo~operador, que mais do que tnade
qunda, ao titulo de bacharel, passariam a ridlculas, se exibidas 
tnternnclonalmente como pn.drões de eficiência do slstamn edu
cactonnl. 

Esse bncharcllsmo torna-se nlém de lnsen.sn.to, um fntor de 
trustrnçfl.o pnrn tnúmerns pesSoas, que ndquircm conhecimento 
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gl'rrtl ou esper.lal!Zndo atl':lVf'~!i do uuL<llJI(Ja\.1:-;mo e vccm recllada:-. 
suas oportuntclndcs de trahnlho f' d(' utilidade ao Pals com tnls 
disparatadas c:dgimclns. 

Aí também poderia .st.'r út.\1 n !mplantn~~ão da Unlvcr;':llclade 
Abcrt.a, qu~ promovendo cursos através de mdos diferentes dos 
nnllcnctos no ensino trndlclonnl, podcrl~t Incorporar n torça de 
trabalho subnmprcgndn no esforço de I'Cconstruç:io nacional, como 
mr!o de redistribuir !unçócs no sistema produtivo, sem qualquer 
nccc.ssldndc de titulas universitários, porque Isto seria agravar o 
costume bnchnrcllsta, 

Ê evidente, entretanto, que sua lmplantuçú.o não podcra ser 
!cita sem uma ampla dlscu.ssüo naciànul, que envolve todos os 
Interessados, para que .seja o resultada da soma dns necessidades 
t~ das aspirações malares da coietividade. 

Importa, sobretudo, que ela não seja um fator de dependência 
a tecnologia estrangeira, mas que se ampare na experiência c na 
capacidade de nossos próprios educadores, principalmente tendo 
cm vista a peculiaridade dos problemJ.S educacionais brasileiros. 
Pre~tsamos de uma universidade que seja, na idade adulta, "uma 
opçao para os que se viram obrlg:ndos, na juventude, a abandona· 
rem, cm qualquer dos níveis, o processo educacional brasileiro 
- sob pressões cconômicns c de compromissos pro!lsslonals ou 
familiares, ou pela simples ausência de oportunidade; uma uni· 
versldade que não lhes Imponha refazer, uma a uma. as etapD.S 
perdidas, cm muitos casos perfeitamente dlspensil.veis, porque a 
vida lhes terá ensinado multo mais; uma universidade, enfim, 
fora do convencional - a domicilfo, sem horU.rfos rígidos de 
estudo, .sem préd1os majestosos ou campi e sobretudo 8em o ranço 
aderente fi.s salas de nula, que tantas vezes vence por esgotamcn· 
to qualquer tenacidade em querer aprender''. 

Prcslcamos, também de uma clara opç.io governamental a 
favor do ensino gratuito em todas as ní-veis, em obediência no 
preceito const!tuc!annl ,que diz: 

"Art. 176. A educação, Inspirada no principio da uni
dade nacional e nos Ideais de liberdade c solidariedade 
humana, e direito de todos e dever do Estado, e será dada 
no lar c na escola." 

Dentro desse espirita, é preciso combater o desperdício, no 
conjunto do qual a ociosidade das universidades !edcrals é o 
mais gritante. A universidade de Br~silia, por exemplo, poderia 
funcionar com um turno adicional a noite, absorvendo toda a 
clientela d~ nível superior do Distrl~ Federal e realizando, pelo 
menos no amblto da Capital da Republica, o princípio constitu
cional da universalização do ensino superior, pela gratuldnde. 

Outra consequência dessa medida, é que teríamos a pronta 
c1eva9ão da qualldade do ensino aqui ministrado. 

Ao mesmo tempo, & necessário !azer o ensino superior voltar 
aos cursos seriados, como forma de balxar.Jhc .sensivelmente os 
custos, propric:iando mefhor aproveitamento dos recursos mate
riais c humanos, al~m de resolver, em grande parte, tanto 0 pra· 
blema da integraçao estudantil, quanto a da Intercomunicação 
entre todos os cursos superiores do território nacional. 

S necessário, ainda, estabelecer critérios mais confl:iveis de 
medida, não apenas Quanto ô. eficiência dos candidatos ao ensino 
superior, mas também quanto às suas atitudes diante das necm;. 
sldades sociais. Isto acabaria com a "loteria do vestibular", pro· 
vocando n transrormação qualitativa dos cursinhos de preparação 
aos vestibulares, que são verdadeiros ninhos de corrupção dns 
oportunidades e cuja "ctlciêncla" sinistra é desenvolver a rraude 
c a mistl!lcação como melo de Ingresso nos cursos superiores. 
Esses cursinhos são, no mesmo tempo que centros de despcrdiclo 
do es!orço estudantil, também indicadores da balbúrdia cm que 
se encontra o ensino de segundo grau, que nem protlssonallza, 
nern prepara para as universidades, com raras exccçõcs, normal· 
mente na :irca do ensino públlco. 

Finalmente, como medidas de carâ.ter geral sflo igualmente 
neccss:irias: o. planlrtcação da soclcdncre, para posslb!iltar a pia· 
nl!lcnção do ensino. 

Isto tmpUcn cm medidas profundas de transformação econó
mica c social, como n reforma agrária, o controle dos bancos c 
do comércio exterior e a cxproprlnções das multinnclonnls, além do 
combate slstemó.tlco à mercantlliznçüo do ensino t! do. saúde, ntra· 
vés da estatização do ensino e da nslstêncla médica. 

Só assim poderemos cumprir o principio da democmllznçüo 
das oportunidades de ens!no, através da crrudlcnçüo do annlfn. 
bctlsmo. Só assim poderemos cumprir o princípio du proflsslonll· 
llzaçúo, pelo aperfeiçoamento dos cur.~os de nivel mêdlo. g só 
hSslm podcremo:~ cumprir o principio do retorno un!vcrs\t:i.rln il 
l'unç:J.o de criadora da cultura, como centro de pt•·squlsa t• de 
t~studos supcrlort!S relacionados com o~ lnteres.'ieB do Pais (: tu; 
ncccsl:lldndc!J do povo, pois se uma nnçüo ll!ln um prog-rrlma tle 

d~.:senvtdvlnwnto l'Cunúnllco J't•al, a necessidade da IUI'lllilÇÚo dt: 
mtw·dt·-ubra ln't qt1c ter a malur pnorldadl!. 

Ao mc:-;uw tempo, e necessàr!o po:;.."ilbi\ILotr H JHII'lJdpa~·úo do 
ptlVO na dbr.uss{w do plnnejanwnta cducnclonnl. atrav~!s dt.• :;lm
pnslo.s, encontros c conferencias, cm amplo movimento de con.'i
r.lenllzaç;lo, que Inclua os estudantes c os prol'mi!iOI'I!S, o dera e 
os militares, a \mpreusa e os lntelecutals, assim como os artl.'ilns, 
;I 0:\B, a CONTAG, a SBPC, os sindicatos opcrúrlos e as clona~
de-cu:m. 

Nessa tarefa 6 Importante a partlclpnçiio do Con~rcsso Na· 
danai, comu cntallzudor c difusor de idéias, uiCm de centro or. 
ganlzador da oplnlào pública, que tem mc!os para pat.ror.lna.r 
muitos desses encontros. 

Ao Congresso Nacional não basta o fcchur·sc cm discussões 
internas como as CPI's, que quase na.da apuram c absolutamente 
nada decidem, pois as C.IP's do MOBRAL c do Ensino Superior 
acabaram cm gemi consternação. sem ouvir os principais inte
ressados c sem propiciar qualquer organização ao movimento de 
massas, únicn força social capaz de transformar pro!undamcntl' 
nossa realidade no campo da cducaçú.o. 

Por Isso mesmo chamo, neste momento, as parccla!:i mais res
ponsilvels da população para discutirem, num Simpósio Nacional 
de Educação e Instrução, os mais craves problemas da educação 
brasileira, a ser realizado sob os auspicias da Comissão de EdU· 
cação desta casa. a fim de que cheguemos, pelo menos, a conclu. 
são da necessidade de o Estado levar a efeito um Plano Trienal 
de Combate no Analfabetismo, capaz de mobilizar todas as energias 
da Nação no alcance desse desiderato. 

De minha parte, como contribuição pessoal O. trunsl'ormuçiio 
dessa rcaUdade educuctonal, apresentarei, nos prâxlmos dias, à 
apreciação da Cnsa, uma Proposta de Emenda Constltuclonnl ten
dente a revogar o inciso IV do art. 176 da Constituição, que prevê 
a mercantlllzação gradativa do ensino, Intenção que - hoje sa. 
bcmos - só causou prejuízos ao País. 

Finalmente, Sr. Presidente, direi o seguinte; ê preci.so abrir 
ao Congresso Nacional para discussão. Não posso concordar que a 
discussão desses problemas, sobretudo o problema educacional, 
que afeta. as Intimidades da vida do ser humano, seja apenas tra. 
tado entre os parlamentares, ou entre os parlamentares e alguns 
técnicos. Na verdade, a massa precisa participar, através das suas 
organizações; os trabalhadores precisam participar, a comunidade 
clentitlca do País precisa participar; e, assim por diante, todos 
os segmentos da sociedade, que estão procurando, através de um 
movimento de verticalização, de consclenttzação crescente, a sua 
próprio libcrtnção. 

Sem xcnofoblsmo, sem pas::ilonaltsmo, sem cmoclonallsmo ex. 
ccsslvo, é preciso reconhecer que no trato dos problemas políticos 
é quase Impossível evitar uma certa dose de emoclonallsmo, porque 
se trata da vida humana e, quase sempre, do sofrimento humano. 

. Daí então eu estar sugerindo, Sr. Presidente, Srs. Senadores, 
que, através dns Comissões de Educação c Cultura do Senado Fc· 
dera! e da própria Câmara dos Deputados, se possa !azcr um de· 
bate, neste ano de 1979, que acredito ser um ano lmportantisslmo 
para a história dcstC Pais, dada a exigência, cada vez malar, da 
sociedade em termos de partlclpaçiio, de discussão c quc::;tlona~ 
menta das estruturas sociais. 

Daria o Congresso Nacional, através dessas comissões, opor~ 
tunldade no Pais Inteiro, à Nação, à sociedade brasllelra, de aqui, 
nesta Casa, participar e!etivamcnte no processo de elaboração das 
decisões, quanto na cstnbclecimcnta de uma politica. cducaclonnl 
para o Pais. 

Era o que tinha dizer. Obrigado, Sr. Presidente c Srs. sena. 
dores que me honraram com seus npartes. tMulto bem! Palmas,) 

O SR. J•RESIDENTE tJorge Kalumel - Com a palavra, o 
nobre Senador José Llns, que ralar:i cm nome da Liderança. 

O SR. JOSÉ LJNS I ARENA- CEI -Sr, Presidente, devido no 
adiantado da hora., peço desculpas n v. Ex.n c trnnsrtro para nmn· 
nhfi. meu pronunciamento. 

O SR. 11RI~Sll)ENTE tJor~e Ko.lumeJ -Com a palavra o nobre 
Senador Jaison Barreto. 

O SR. JAISON BARRETO PRONUNCIA DISCURSO 
QUE, ENTREGUE A REVISAO DO ORADOR, SERA PU
BLICADO POSTERIORMENTE. 

O SR. 111tESIDEN'fE !Jon~c Kalumel - Cum u pnlnvm o no-
brl' senador Pnulo Brossnrcl. ! Pausa. I 

S. EX.11 deslstt• da pnlrtvrn. 

Com a palnvrn o nohrt• St•nudor LomnnW ,Júnior. t PaustL 1 

S. ExY l'!Mt auspnte. 
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Tt·m a palavra u nobn· Senador FrnncrJ Montoro. •I"c,us:t.l 

S. gx." ~~:;lú ausente•. 

CorH't'Cio a palavra ao nobrt· Sen:Hior Dlrce11 Cardoso 

O SI:. DIRCEU CARDOSO PRONUNCIA DISCUJISO 
QUE, ENTREGUE A ll.EI!JSAO DO ORADOR, SERA l'U
BI,ICADO POSTI:RIORMP.NTE. 

o Slt. I'IU~SIIJI~NTE tJorge Kalumr!J -Concedo a palavra no 
uubre Senador Nebon Carneiro. 

O Slt. SJt:I,SON CAitNEJltO IMDB- RJ. Pronuncia o segulntt· 
discursai -Sr. Prcsldrnte, Srs. Senadores: 

Niio se pode nc~nr .scnsivel progresso, a partir de 1964, no sctor 
de transporte marítimo, tal como no de construção naval, de tão 
~rnndc importãncin. para o Pais. No entanto, após tantos anos, 
nos deparamos com situação bastante dcsfavoró.vcl c que comprova 
a necessidade de medidas urgentes que assegurem a malar e me
lhor participação do Brasil nas fretes maritlmos. 

Slgnlficado maior assume o problema, se tivermos cm conta 
as diflculdades cconõmico-flnancelras que ora nos cercam, subs
lanclaJmcnte truta de erros dos sucessivos governos destes últlmos 
quinze anos. E, csper.lalmentc, a crise que ronda a construção na
val brasileira de tão grande importância para nosso futuro. 

Segundo dados publicados pela Associação dos Armadores Srn
sllelros de Longo Curso c da SUNAMAN, e analisados cm "Arquitc
turn c Indústria Naval", grande tem sido, a cada ano, o déficit no 
balanço de fretes, Isso agravando as dltlculdades financeiras que 

.. ora nos conturbam. A grande fonte desses prejuízos residiria no 
amplo afretamento de embarcações, num lastimável desperdício 
ele recursos que tão neccssãrJos nos são. 

Conrorme os dados oficiais, os resultados obtidos pelo Brasil. 
desde !974, ano a ano, são os seguintes: 

cm 1074, détlclt de 330 milhões de dólares; 1975, do 175 mi
lhões; 1976, de 103 milhões; 1077, de 55,3 milhões c, 1978, superavit 
de 500 mil dólares. Aqui Incluídos os valores gerados por navios 
afretados pelo Brasil, com sensivel redução das divisas que, afinal, 
nos vem dos trctes marítimos gerados pela expansão de nosso co
mêrclo externo. 

Incluídos os gastos com afretamento, os déficits no balanço de 
frete aumentam consideravelmente. fato de enonne gra~ldade: cm 
1974, ns despesas com afretamento !oram a USS 562 milhões, le
vando o saldo dl'st:aor:ivel do Brasil para USS 901,2 milhões: 1975. 
os gastos !oram de USS 478,1 milhões e o déficit ascendeu ;1 

USS 646,6 milhões; 1976, despesas de USS 518,5 m!U1õcs, elevando o 
déficit a USS 621,8 milhões; 1977, gastos de afretamento toram a 
USS 463,4 milhões, indo o déficit a USS 551,7 milhões; cm 1978, a 
gasta rol de USS 576,3 milhões de tal forma que a aparente supe
ravit de USS 500 mil se traduz num prejuízo real de nada menos 
que USS 575,8 mllhõcsl 

O exame dos dados é, sempre, revelador de uma situação ex
tremamente d~sfavorávcl no Brasil, o que é Inteiramente Inexpli
cável, sobretudo fnce à importância. do sctor c nossas necessida
des de divisas. E o motivo da má per!omnnce é sempre o afreta
mento de barcos estrangeiros: onze organizações possuem 166 na
vios próprios, deslocando um total de 5. 782.431 toneladas de portt' 
bruto c utilizam 161 navios arretados, deslocando 9.434.900 tone
ladas! 

A DOCENAVE, que transporta o minério de terra da Cln. Vale 
do Rio Doce entre seus 13 nnvtos, quatro têm bandeira llberlnna, 
deslocando 542,1 mll toneladas; além disso opera 35 barcos afre
tados, deslocando 2 milhões de toneladas. 

Estamos, dessa tormn, bastante longe sequer de uma situação 
de empate no balanço de fretes. 

Sr. Presidente, reconhecemos, mais uma vez, que obtivemo~ 
nlr:um pt·ogrcsso nos últimos anos no sctor naval. Mas n s!tunçflc 
continua bastante adversa pnrn o Brasil, com n perda de divisat: 
que tüo preciosas nos siio. ls.'>o n despeita dos grandes projetas d(• 
Impacto, que tilo custosos nos hão de tL•r sido, lançados com rur
mldl'lvcl estrCpido c moblllzando gigantesca. publicidade para 
mostrar a vitória du Brnsll Grande na dlricU batalha dos frete'> 
marítimos. 

Nào h!\ dúvida alguma, hó. multo o que examinar c que mudar 
a flm ele que renlrnl!nLc venhamos n dcst'rutnr maL-; .substnnctnl
mentc dos fretes gcrndo.s por nosso comércio extcmo, com malar 
cxptm.s:io e .solidez dn lndústrln nnvnl c o forlaleclmcnto dn.s em
presas bm.sllelrus dl! nnvc~acão, qur prcclsnm, .sobrPtudo as cstn~ 
t.nl.s, utlll:r.ar npt•nns nnvios próprios. Evldt•ntc o abuso no H!rcta
mento de navios, soluçüo fácll e fJUC pndt~ proplclnr muitos lucro::. 
nnnnmlt~s. ma!'l JnqucHLionavclmcntc contrúrlo ao lntl•ressp mnlor 
do Pais! 

Em o qut~ tlnhn n dizer, Sr. Prt•slch•Jlt.t~. 1 thlllo b1•111! Palma:;. I 

o Slt. l'JtESIDES'J'E IJnr::t· Kalume> -Concedo a palavra ao 
11uhrt Sr~n:tciCir Lourlval DaptL'lta. 

ü Slt. LOllltJVAL Ur\I'TISTA t,\REN'A -- SEt - Pronuncia 
o :if'J.:Uinu· cJJscur:;o.l ·- Sr. Prt!sldrntP, Srs. Scnadort:s: 

Rt.•prr.:~cnlando mai:-; de seJ . .., mil companheiros, 24 poetas po
pul:Lrr::l do Norde:;te n·allzaram. no inicio dc:::te ano, uma viagem 
a 1·1 c:tpltab de F:~t.ndus, vi.sando a defesa de Interesses da cla.ssfc 
c a l'llmlnaçáo de equivoco.s que, cm muitos lur;arcs, existem cm 
t.orno de uma d:•s mais bela:; c arrah~adas tradições nordestinas: 
a pot~sla nopular. 

Segundo vi no notlctárlo da lmprenSa1 a viagem foi dlticll, 
com muitos percalços. Mas a tudo suplantaram os poetas nordes
tinos, cm !iUa firme decisão d(~ uma \iagcm pelo Brasil, propl
t:lando cspctáculos cm dlvCr:"os Estados, divulgando c, slmulta· 
ncamcnte, defendendo legitimas Interesses da classe, hoje inte
grada por mnis de vinte a.'isoclaçõcs que congregam mais de seis 
mil artistas. 

Desde a lntãncla nós, nordestinos, somos scnslblllzados e ln
fluenciartos pelos poetas populares, que logo aprendemos a admi
rar e respeitar. Multo já se falou sobre o valor desses artistas, 
cantadores c improvisadores que tanta enriquecem o folclore do 
Nordeste. Minha vinda a esta tribuna é apenas para congratular
me com a iniciativa a que aludi acima, pois os poetas populares 
nordestinos, por sua poesia e por seu significado cultural, preci
sam ser amparados, resolvidos os problemas que tanto os afli
gem e que, lnfellzmcnte, são quase totalmente desconhecidos do 
públ!co. 

E a viagem pelo Brasil foi, a meu ver, a melhor Iniciativa 
que adotaram, numa atitude bastante rica, que vai desde a pu. 
bllcldade de sua arte, à oferta de espetáculos ao público do 
Centro--Sul a um _vivo protesto contra o esquecimento em que, 
lastimavelmente, tem csto.do os poetas populares do Nordeste, 

Formulo votos para que o esforço tenha resultados os mais 
copiosos para esses artistas, amados e admirados mas tão esque
cidos em seus problemas e dl!lculdades. Problemas de que o jor
nalista Celso Marinho nos dá rápida visão em crõnica que pu
blicou na Folha ele S. Paulo, sob o titulo ··o Protesto dos Poetas 
Populares", que reputo digna de constar de nossos Anais, razão 
pela qual peço seja consldcracla parte Integrante destas minhas 
palavras de soltdariedade e lncentlvo aos poetrui-populares do 
Nordeste brasileiro. 1 Mutto bemn 

DOCUMENO A QUE SE REFERE O SR. LOURIV,IL 
BAPT/SU EM SEU DISCURSO: 

O PROTESTO DOS POETAS POPULARES 
Celso Marinho 

Os poetas populares do Nordeste são sempre contundidos com 
Hguras pitorescas do folclore. Mas eles desenvolvem umn. urte 
sotlstlcnda, o repente, completamente marginalizada da cultura 
oficial c multas vezes pcrsc~ulda pela polícia. Para romper com 
esses equivocas. 24 dos melhores repentlstns do Nordeste resolve
ram vinjar para 14 capitais brasllelras, mostrando rm cada uma 
delas a força da poesia popular. Com isso, eles estão reagindo 
no dcsc;tso das autoridades, à apropriação lndéblta de suas obras 
por artistas com mals acesso aos melas de comunlcaç5.o ~ rei
vindicando o Juga: que merecem na cultura brasileira. 

Eles estão em São Pnulo desde segundn-feirn e se n.prc~enta
ram ontem nus cscndnrlns do Municipal. Hoje, às 18 horas, esta
rão na Estação Súo Bento rto Metrô e amanhã fnrão um cspetá
culo às 11 horas, no Centro Campestre do SESC e outro ô.s 16 
horas, no Museu de Arte de Sõo Paulo, 

Giuscppe Bnccaro, um dos organizadores da "Vln~-tcm dos Poe
tas no Brn.s!l" Cala de uma tcorln conhecida, de Juan Batista Vigo, 
segundo a qunl n poc:iln C n ln!ftncla de um. grande povo, Se Jsto 
estiver certo, somos então um povo prlvllcglndo, pois somente no 
Nordeste existem 6 mil poetns-rcpentlstas, que fazem pocsln d1~ 
Jmpravlso, com as palavras que a nudlêncln hnbltual, trnbnllHt
dorcs humildes como eles, usam no cotidiano: "Isto é inédito -
diz Bnccnro - nunca t~xlstlu cm outro lugar, em momento ne
nhum cta história". A vlng:em também C um evento Unlco nn hls
tórln do Brasil: ngorn, "os próprios produtores da cultura popular 
:1ssumcm suns dlricutdndes c sncm em protesto". 

O grupo snlu de Olinda no dln H, com um ónibus cedido pela 
pretclturn local e uma perun para transportar o equipamento. 
os poetns foram t•.sco!hldo:-; entre os 110 que, htl um ano ntrá~. 
partlcip:unm do 2.0 Torneio dt~ Rcpt•nttstns de Olillda. Jú visita
ram Maceió, ArncUJU, Sulvadol' l' Rlo de Janeiro, onde ficaram 
trl•:-~ dlns, antt•s de vir pnra Süo Paulo: ''A vin~em - conUnun 
naccnm - tPnLa motitrar no Bra!lll que existe uma cln.s.se de \lOC· 
tns mnrglnnlizndn, qm• n•nllza a !ormn maL'i corajosa e tt>meril
rln clt> J'!lt'~la: o rP)wntc''. 
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DP alf~lllll l.crnp8 para 1:a dl'Vltu-~c o lil'au d«~ eonsckne!a dt· 
cla.s!:r do.s cantadnrt·:;: a prova l• o <tparetlnwn1o ele mn!:; c!t' :!O a .... -
~;Oci~lt;'Õt· . ., qw• ~~onr,rrl~Hm t•:-;t•'!; :1l't.l:nas. Baslcamt•n\t' t·.~ta~ :L.o.;~o
ciações trribnlham para minimizar o pnnelpal problema du~ n•~ 
penLJ:;t:l:-; Qtll' e () d:l margln:lll7.a(,':"l0, Q\lf' tracliclonalmentc o:; 
oprime, Além Ua marg:lnull:t.:tL'ÍW cultural, fl:l~runtL' no dc:-;ca~o 
dns nutorJdnd~s rcsponsüvel.-; 'pda chamada cultura, os rt'pt~r_l
tl~tas sofrem agressões c ridlcul:trlzaçôe;, de toda a ordem. Sao 
perseg-uidos pe!11 policia e J)L•Jo.-; I'Jscais, QUl' os Impedem ca· cnn
t;lr na::; telJ'aS, :>áo roubados em stws Jnsplrat,:(lt'~. por cscritort!!:. 
mú.;lco.s e arti:ltas es!abcledctos que ;;c aprovt'ltam elo popular p=t
r~ seus escritos a g:)r,to de uma c:un.ada comumidora de "cultu
ra europl'lzad:.l". 

Esta re:~.lidndc n:i.o serú mudnda apenas 1:om urr.n vla~em 
Mas os repentfstas esperam com eln pelo menos la.nçar um ~rl

"to, enfrentar o público, apesar d:L hnbllunl Ironia. Durank cs':1 
viagem os problemas de sernJUí' voltaram n acontecer. Para co
meçar, não foram r~cebldos por nenln1mn autr.n·ldnde nos luga
res por onde passaram. Em algumas cidades, procuraram hospe
darias que não cxlstinm. Noutras, o cachC prometido nilo apare
ceu; Mesmo no Maracanüzlnho, o enchi! tratado uao ficou oficia
lizado antes de começar o espet:'tculo: "Sentimos a força de cstar
nlQS unidos - conta um dos cantadores - todos concordamos em 
núo cantar, enquanto niw fosse <l.Ssinndo o contrato._ Ameaçaram 
prender c Insultar, com o público esperando, mas nao cantamos 
até ser assinado o contratô". 

Uma nova postura começa a surgir nestes homens simples. 
compreendidos pelo povo porque fazem parte dCit! e falam das 
coisas que ele entende, como no verso dito de ln'lprovlso por u~,1 

. dos poetas: "Meu verso tem o cheiro de queijo com rapadura . 
Eles !alam da união dn classe contra os problemas que os a!li
gern, de gravar cantorias improvisadas pnrn depois publicar fo
lhetos e re·grstró.-los, para não ver mais seus ycrsos roubados por 
gente de fácil acesso nos melas de comunlcaçao. 

Um deles, Santino Lulz, é repentista há. 18 anos. Can~a sem
pre quando é convldndo por fazendeiros ou chefes de tamllin pa
ra :mimar festas de aniversãrlo, noivado, casamento, ou as fes~ 
tas religiosas como Natal. Mas ele faz Isso nos fin.'\ de semana. 
Nos dias úteis, dt: terça a sextn-felra. tem um proJ;"rama das 5:?0 h 
às 6 horas na Ró.dlo Caturitó, de campinas Grnnde. na Pnr~ubn. 
Para SnnUno a viagem está sendo multo proQ.u.tlva. Ele esta co
nhecendo v:i.rios lugares e acredita que a caravana vnt dar a. cop 
nhecer ao povo 0 que é a poesia do repente. Pedro Bandeira c de 
outra categoria. Ji velo ao sul várias vezes e na I fnz questão de 
frlsarl lendária Juazeiro do Norte Ido Pndre Cícero Romão\ tem 
trés progro.mas de ró.dlo. Segundo ele, quem diz que o repente 
não está em ascensão nü.a sabe das colsn.s. Um dos seus progra
mas cresceu tanto que ele teve de construir um auditórb para 
melhor acomodar a público. Autor de três livros "volumosos" !pa~ 
rn diferenciar da centena de outros, de cordel\, Pedro Bandeira 
está com outra começado, esperando terminar a vütgem para dar 
o fecho de ouro no ·próximo "Meus 25 anos de viola", Presidente 
dn. Associação dos Vlolelros de Juazclro do Norte, diz que os livros 
de cordel nunca venderam tão bem. Para ele, a "Viagem dos Poe~ 
tns ao Brasll" slgnl!lca multo na projcção do violeiro pelo pais 
afora: "O re~nte está se tornando mais conhecido, Não é a prl .. 
melro. 'Visita de cantadores. Há .alguns anos, Lourlval Batlstn se 
apresentou na televisão, convidada pelo Luís VIeira, Eu mesmo 
jli. vim algumas vezes no sul. Mas todos juntos, como esta vez, . 
nunca houve":. 

Pedro Bandeira está um pouco afastado da Idéia do cnntn .. 
dor tradicional. FazUso de veículos como o rádiO, publlca livros. 
Como os outros, está se modernizando. Mas conserva no Impro
viso ou nos folhetos a mesma simplicidade dos seus antecessores, 
os que Iam de lugarejo cm lugarejo contando n.s noticias que tinha 
ouvido em outrns paragens, dlvulsnndo, semprP. através de ver
sos, as informações ou experiências dn vida: "Um cantador, se 
não ler multo está ferrado". Lendo, apurando o sentido de ob:;er
vnção, viajando multo, o cantador pnssn ns noticlnR no povo. 

Mns se o rela tu nü.o ngrndn, n assistência costuma ser impJa .. 
cável. Martelo ugnlapndo, galope beiru-mar, são alt::umns das ,36 
modalidades cxh;tcntes pnrn o poeta fazer os seu~ versos. Alem 
disso, existe () sentido da poesia, qu<.' ó dado pelo tcmn ou mote 
<na mnlorln dns ve1.er. sugerido pelo püblic!Jl. Multns vc1.cs o motP 
é dois versos, com rima, que o cnntndor não pode deixnr de usar 
em cndn estrofe. As modalidades podem ser acomrnnhndas por 
mnts de uma ccntcnn de toadas, que é o tunda n1cl_od!co. E todo~ 
conhecem tudo, todus ns modnlidadcs ~~ ns toadas. Suo obr!t~ndos n 
"per;:ar na deixa'' ou começar o seu verso nn mesma rlmu C]ll!! o 
desnflnntc terminou o süu; 

"Eh•s si1.o O!i eleitos do povo - ar~-:umenta Bnccaro. O púhll
co também conlwce ns modalidades, as tondns, snb• ouvir !:iL' a 
rlmn foi fcJtn d1~ maw~lra cerln, !'it! o cant.ud~H' flq~Ju do t.erna 
Qualqm•r lmpt:!'fel~·flo jú 1h::;cartnm IOJtO, niLO ouv1:m, valalll. Para 
.'lt•r eonsldentdo um hom cantador lt'm d" ~t·t· bom llli'SillO. Num:1 

"pde.ia" tdl·safio entt·(· dob cantadores\ u tlivt·J dt· qu:l]ittadi· 
co:.turni! st>r multo al1ot, .'!!' tün !'JI', u 1:antador niw km ,;)l:uJc:;.: 
A "JlL'lt•Ja" ,·. n:n ,101:o ~~ompllcadissimo dr respondi'!'. ,_•om VPt':,t)~; 
!mpt·ov!sac!w;, a~ coisa~ sUI:t·~Jda:; no Vl'r~o anl.tT!or. Ma~ súo tu
do.~ llumlldes, e .siw ~tpres•.•nt.adns rl1':-itn manL•Ir:l to~cn qm• l':l_Z 
~;L" rem c<'ll1! undJJo:; com figuras plton~:;cas, nüo llles dcl;:ando o 
vrrctadrlro lug-ar qtH~ tncn~ccm como poetas de alto niV•!l qw~ :;üo". 

Os pol'tu:-; se dlvldPm pcln. mundm comu :-u: neomp:tnham: vln
lt•Jro~;. Pll1bnladorc.::;, (]lW se acompanham f!Oill pandt•lro ou •!m:m· 
:;pcos ou aholaclore.s, fltlt' só ll.';am a voz. Ivanlldo V1la Nuvn é r.on
sidf'rado um rto5 melhores c:mtadorcs do:; últilllr.~ t•'mpos. Cmno 
todos os outros descobriu QUt: t111hn na!:ir.ldo com o dom de !'nzer 
poemas lmprovl~a.dos ouvindo vt•lhos cantadores nas pracus c fnl
r:lli. Scr~undo C'lf', a <~antorla é a m<Jnlfestnç:*w arlistkn mab viva: 
"A cr.r:\rnlca populnr, as rendas, a!'l lmag!ms, .silo t.odas manlfes~ 
t:.t~àes pas:-;tvas. Só cantando qur. é possível O diitiO!~O, a disr.U:i
~á'J atual. a crítica. Tudo Isso st: faz durante utnn eatJtorla". 

Pant Ivnnlldo uma cantoria não & dois caras dizendo uns 
noucos ver:ios llnprovl.sado5: "f; um espctftcuio completo. Os can
tadores entram. trocam ptada.5, cumprhnentam a pl:ttt'~iu com 
verso. Depois vem a primeira cantoria, Jdeslnsplrrt.dal. Ai vul 
per,ando fogo, O público começa a dar mote!.S. E todo um cnn.Jun
to que vira um cspetitculo inteiro. 

Antônio Aleluia, Luís Antônio, Daudcth Bandeira, Lour1val 
B:mdelra. Pedro Bandeira, Lour1vnl Batista, Otacíllo Batista, Joãü 
Batista Bernardo IFurlbal, Cnchlmbini10, Luis Campos, Manoel 
Estevão, Severino Feltosa, Adauto Ferreira, Oliveira Francisco de 
Panelas, José Gonçalves, Sanuna Luis. Geraldo Mouslnho. Gurla
tã do Norte, Clodomlro Pacs, José VIcente da Paraíba, Valdovlno 
de Santnna, Ivnnildo Vtla Nova, Gera.ld:l Amâncio, José Lauren
tino, Moacir Lnurentlno c Seba..c;tlão da Silva são os representan
tes de uma classe de rnals de seis mil poetas que tentam encon
trar um lug:nr ao sol na cultura do país. 

O SR. PRESlDES'l'E (Jorge KnlumeJ - Concedo a palavra ao 
nobre Senador Gastito Müller. 

O SR. GAST:\0 1\JüLLElt tARENA ~ MTI. Pronuncia o st!
gu!ntc dlscurso.J - Sr. Presldcntt:, Sr.s. Scnadon:::;, recebi trmu 
cópia de umn. Mensagem enviada ao Sr. Presidente da República. 
do Sr. Presidente do Instituto Nacional de Pesquisa e Mincraçiw 
e do povo em geral, datada de 13 de mala próximo passu.do, de 
responsnbiUdndc do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Dia
mantino - MT tSINTRAR - DN'r.OJ, bem como no Sr. Ministro 
das Minas c Energia. 

. A Men~mgem alerta as autoridades para o grave problema das 
multlnacionals que estão Invadindo n.s áreas dinmantifl'ras de Mn~ 
to Grosso e do Brasil, praticamente expulsando dos seus trn.bnlhn•: 
os w.trimpciros, notó.veJs desbravadores das re~iões Leste c Norte 
de Mato Grosso, plantadores de cidades c portnnto da eJvJHzação 
naquelas gigantescas ó.reas mato-grossenses e portanto do Brasil. 

Eis o documento. Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

O GRITO DO GARIMPEIRO, 

As cidades do norte de Mato Grosso I Diamantino, Alto Pn· 
rnguaf, Nortclàndla e Aremipoltsl têm sua história marca
da pela extração do ouro e do diamante. Podemos dizer 
que scu prlnclpnl personagem foi e continua sendo o ga~ 
rimpeiro. Algumas dessas cidades, principalmente Diaman
tino e Arenápolts, desenvolveram outros meios de subsis
tência nos últhnos anos tagropecuó.rlaJ. Com a cntradn 
da agropecuártn, onde c como rtcnram os garimpeiros? 

Alguns poucos nindn tentam sobreviver nas áreas de ga~ 
rimpo que restam. Outros tornnram-se peões de fnzendas. 
A maioria, porem, se juntou nos garimpos de Alto Pnm
~nal e Nortelftndia. Recentemente Alto Parn(;unl, munici
plo que !ttunlmcnte concentra maior número de ~arimtlei
ro.s, recebeu ~rande quantidade de gurlmpclro~ de Nnrte
lfmdla c também de Arenápolfs. 
Qunls ns causas dessas expulsõc~ cm tnn!;sn? 
O problema começou cm 1958, com n Cnmarg-o Cnrrt~l:t 
fechando uma ãren de garimpo, anele trallalhnvn.m cercn 
de !iOO homenl:i, Nn ópocn nüo foi tomada nenhutH:J pl'ovl
dCncla cm dcrc:m destes dcsbrnvadon~s. Dali em dlnnte n 
sttuuçüo só veJo a Piorar. Che~nndo ao ponto dl' t'rn tn7n 
flrmn.'l estrungeh·ns c nacionais tPROMISA, METAMAT, 
BRASCAN ... 1 cntrnrcm na re~lito cxpuL'inndo ccntcnnN 
dr. ramiUus que viviam n mais de 20 unos nestas lucalldu· 
des. Apl'oximnllunwntt~ 5,0()fl gnrlmpelrus fomm obrl(~ullo~ 
a almmionnr 1'>1'\1:; burrar.m~. afnl~t'ntados em nnnn~ dn pro
!~t·e:;~o, mas nun foi lt•vada t~lll t·onta a ml~t·rln CJill' t'Stl' 
J)I'UI-\I"l"l;.;o 1.·~tu tnr,r:t•mJo a t:stt• povo. Puvo l'~tt·, qttt• ''c\1' 
maln I' t.rala d«" r:al'lmpu na cabt~\a". t~nfn•nt.ou as mal:-. 
!IIVL'!';;a,o.; cllfil'lllliatli~.'i lllllli;'tt'la, f:dta flp t:~;tracla.·; I' !.ra!l::-
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)J1H'!es • Jlilfíl funrl:tt Dinmanti11o, Alto ?ar:n~ual, Nnr-
1Ptanclia I' /ll'l'llÚJlOlis 

Mas a qucstüo nrw paruu por ai. E.1tus 1r.e~ana:; firmas qw· 
vJol:lram o.~ dln:Jtos adqulrldo.s com tanto :;uor e luta des
te povo de D<•us, estúu penetrando tambl'tn no Ult.Jmo re
duto do . ., ~arlmpclrux do norte de Mato Grosso, ou .seja, 
Alto Paraguai. 

A questáo é qu1: i.sto nüo só acnrretarú em mnJ:; uma cx
pul."iúo de Ct~ntcnas ou mllharP~ dt' fumilhl:> de~ ~ar!mpc!ro:;, 
!llns sim, na cxtinçúo de mnn cidade. 

Que at.ltudP!i tomar !l't!rltf• u essa sltu:u;-áo arHUva I! der.u
mana que vlvt• toda uma rcJ;hi.o do norte de Mato Grosso? 

Os garlmp!.!lros propõem aos órr,ãm; competentes o se
~·.ulntc: 

- Anulac;ão da autorização de pellqulsa c mineração das 
firmas nacionais c estrnnr,eira.s com ntunçüo desde a ca
becc!ra do rio Parnr.ual tnasccntc em Diamantlnol até 
ils marg-ens do rlo Siio Francisco, artuent.c do rio San
lana, no município de J\rcnápoli:;, 

- Retirada imediata d:l.'l tlrmas de pesquisa c mineração. 
transferindo-as para rcglõe.s ainda não pesquisadas c ex
pioradas. 

- Criar condiçõe!t para que o garimpeiro possa continuar 
o seu trabalho de exploração, pois a vida toda se dedicou 
a Isto. Nilo acreditamos que estas firmas tenham condi· 
çõcs de absorver toda mão-de-obra disponível, caso acon
teça a expulsão dos garimpeiros. O problema social que 
ncarretar:'l. tal atitude é Jncalcuhi.vel: cidades desaparece
rão, pois toda a sua vida consiste na exploração do ouro 
e do diamante. 

- Tomar medidas para que o garimpeiro tenha ãrea sufi· 
ciente para trabalhar c viver condignamente com sua tn
mílla, evitando assim o aumento dos trabalhadores votan
tes, a desagregação !amJllar, a dehintegridndf: da pequena 
propriedade, levando assim a conservar o solo e o subsolo. 
-Que seja reconhecido juntamente com o direito no ga
rimpo o direito a terra, que está nns mãos de poucos. 

- Que todas as áreas de garimpo que toram vendidas, 
sejam desapropriadas para o trabalho dos garimpeiros. 
Justi!lcamos nossas propostas, estamos vivendo uma ten
são social e não vemos salda para poder continuar a ter 
uma vida digna. Não queremos aumentar as !aveias, nos 
tornarmos marginais, dellnqüente.s, prostitutas. Nós tam
bém queremos o desenvolvimento do Brasil, mas para nós 
desenvolvimento slgnltlca, em prlme!ro lugar, o ·bcm-estar 
do povo. 
Transcrevemos aqui algumas manifestações expressas pc
los garimpeiros: 

"Desde a Idade dos 19 anos que trabalho no garimpo. A~om 
estou com 67 anos. Não tenho outrn. protissão e !ui proibi~ 
do pela PROMISA de trabalhar no garimpo." 

"Desde 1943 trabalho no garimpo, minha profissão é esta. 
Estou oprimido." 

"Não tenho onde ir t• nem tenho trabalho; me tiram o 
garimpo". 

"1\ dois anos que trabnU1o no garimpo por niio achar apoio 
na n~rlcultura. A~orn tu! obrigado a deixar o garimpo de 
qualquer maneira." 

"CheR"UCI nesta rcgliio cm 1043. Tinha nqul umas poucas 
ca!ias. Também son fundador desta re({lão. Agora acho·me 
:1cm condições dr trabalho no garimpo." 

"CheJ{Ucl aqui cm 1D4U. 0:; Bnndelrontes fundadores do 
1~arlmpo foram chutados, sem o direito de resumir até mc:~
mo o cascalho !')ue estava tirado." 
"Não ten!1o outro meio ele trabalho. SOu brasileiro e est.ou 
sem saber como viver por !alta de apoio." 

"Estou agora com 46 anos de Idade, rnlnhn protissõ.o é o 
garimpo. Criei a fnmílla no garimpo c por ln!cllcidade che
gou a PROMISA. EstamO.-; de cara prá rJmn sem ter o que 
fazer." 

"Nasci c me criei nesta região. VIvi até hoje do garimpo. 
Estou a~!OI'a proibido de trabalhar no ~~arimpo. Peço ajuda." 
0:; Sindicatos de Trabalhadores Rurais do município de 
Diamantino, Alto Paraguai, Nortelândla c Arenápolls. jun
tamente com a Comissão Pastoral da Terra ICPT) - Rc
Rionnl Mato Grosso, apoiamos e retorçamos a luto. pelos 
direitos a uma vida mais digna. a quem tem direito tam
bém o garimpeiro. 

Esperamos que as autoridades e todos aqueles que se sen
slb111zam !rente ao sofrimento e clamor do povo, se mnnl· 
restem para solucionar os problemas. 

Deus disse a Moisés: "Vl a atUção do meu povo e ouvi os 
seus gemidos por causa cte seus opressores. Conheço o seu 
sofrimento e desci para libertar o meu povo! Vnl ... eu te 
envio!" txodo 3,7-10 

Era o que tinha a dizer. /Muito bem! Palmas.) 

O SR. PRESIDENTE <Jorge Kalumel -Não h:i. maL• oradore• 
inscritos. 

Antes de encerrar a presente sessão, a Presidência convoca 
uma sessão exLra.ordin:'i.ria a realizar-se hoje às 18 horas e 30 
minutos, com a seguinte 

ORDEM DO DIA 

1 

Discussão, em turno único, do Projeto de Decreto Legislativo 
n.a 2, de 1979 ln.O 140178, nn Câmara dos Deputados), que aprova 
o texto do Tratado de Amizade, Cooperação e Comércio entre o 
Governo da República Federativa do Brn.sll c o Governo da Repú
blica da Gulné-BI8sau, celebrado em Brasiliu a 18 de maio de 1978, 
tendo 

PARECERES FAVORAVEIS, sob n,oo 178 e 179, de 1979, das Co
missões: 

- de Relações Exteriores; e 
- de Economia. 

2 

Discussão, em turno único, do Projeto de Decreto Legislativo 
n.0 3, de 1979 !n,0 144178, na Câmara dos DeputadOs I, que aprova 
os textos da Convenção Internacional de Telecomunicações Mari
tlmns por Satélite - INMARSAT c do Acordo Oprencional sobre n 
Organização Internacional de Telecomunicações Marítimas por Sa
télite, a.sslnados cm Londres, cm 13 de abrU de 1978, tendo 

PARECERES FAVORAVEIS, sob n.oa 180 e IDO, del979, das Co-
mis.sões: 

- de Relaç1ies Exteriorlffi; c 
- de Transportes, Comunicações e Obras Públicas. 

O SR. t•RJ-:SIDENTE !Jorge Kalumel - Está encerrada. n 
sessão. 

r Levanta-se a sessão às JS horas.e 20 mbwtas,J 

ATA DA 77." SESSAO, EM 24 DE MAIO DE 1979 

L" Sessão Legislativa Ordinária, da 9." Legislatura 

EXTRAORDINARIA 

PRESIDE:NCIA DO SR. SILO COELHO 

'lS IS IJOR,lS E :10 MINUTOS, .. !Clh1M-SE l'RESENTI.'S OS 
SRS. SEN,lDORES: 

AUalberlo Seun - .Jor~e Kttlumt• - Jost! Ouiomard -· Evan· 
dro Cnrrelra -- Raimundo Pareutt• - ;\loy:-;io Chnvc:-; -- .Jarbas 
PnssnrlnllD -· Alcxanctre Costa -- Ht~nriCJtiP de La RncCJllt' - José 
8nrncy -·- Albl'l'to Sllvn - Bl'!'narcllno Vlann -· Ilelvidlo Num·:-; 
.~ Alfntr Plntn - Jost~ Llns -- ~1auro Benr.vldt•s -- 1\gt•nor Ma
rln --- Dhmrtt• Mnrl~~ --- Jf'~iSl·, fo'ri'ln• ·-- Cunl1ll Ltma Humlll'rto 

Lucena -- Milton Cnbrnl - Adcrbal Jurema - Marcos Freire -
Nilo Coelho - Arnon de Mcllo - Lulz Cavalcnntc - Tcotõnlo 
VIlela -- Lourlval Bnptlsta - Pn.ssos Porto - Jutnhy Mngnlhãcs 
- Lomanto Júnior - Lulz Vlnnn -· Dirceu Cardoso - Jollo 
Calmon -- Moncyr Dnlla - Amnml Peixoto - Hugo Rnmos -
Nch;on C:lrnctro - Roberto Saturnlno - Itamar Franco - Tnn
cn·Uo Nt~Vl's - Amaral F'urlan - Ji'ranco Montara - Orr.sU!s 
Quúrc!a ·- Benectlt.o li'crrelra - Henrique Sant!Uo - Lázaro Bar
bo:•a -- Bent•dito Canelas - Onstüo Müller - VIcente Vuolo -
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Mendes Cannlc - Pedro Pedrossinn - Saldnnba Derzi -- Affon
so Cnmnrgo - José Richn - Leite Chaves - Evehísio Vlc-lra -
Jalson Barreto -- Lcnolr Vnrgns - Paulo Brossartl - Pedro SI
mon. 

O Slt, PltESIDENTE (Nilo Coelho) - A llstn de prcscnçn 
acusa o comparecimento de 62 Srs. Senadores. Havendo número 
regimental, declaro aberta a sessão. 

O Sr. t,o-sccrctá.rlo procederá à leitura do Expediente. 

t. lido o .'lcouinte 

PARECERES 
rARECERES N,o10 225 E 226, DE 1979 

Sobre o Projeto de 1Lel da. ,Cãmara n.11 65, de 1976, 
(n,11 ].066-B/75, na Ca..o;a. de origem), que .. dispõe sobre 
causa de e5pecial aumento de pena., quanto aos crimes 
contra a Administração ;Pública, praticados por ocupan
tes de cargos em comissão da administração direta e in
d.lreta., regula a fomta de seu procedimento, e dá oul.ras 
providência..o,;", 

PARECER N.• 225, DE 1979 

Da. Comiss:io de Constituição e Jwi1iça 

Relator: Senador Accioly Filho 

O Projeto, originário da pãmnra dos Deputados, Introduz um 
parãgrn!o no nrt. 327, do Codlgo Penal cria tipo penal e esta
belece regras processuais para o julgamento dos crimes cometi
dos por funcloná.rlos públicos. 

Divide-se o exame do projeto com a apreciação primeiro da.s 
normas penais e depois das processuais. 

A apUcação de pena malar quando o crime contra n. adminis
tração pública <Titulo XI, Capitulo I, da Parte Especial do Có
digo Penal) for praticado por funcionário ocupante de cargo de 
confiança ou função de relevância cm órgão da administração 
dlreta ou lndlreta é de boa dlreção. 

Ê, até, circunstância que o Juiz deve considerar entre as ju
diciais, para a. graduação da pena. 

O destaque para formar causa especial de agravação de 
pena, sublinhando o grau de censura que cal sobre o agente cor
réspondc ao sentimento do povo e atende à. boa formulaçãO das 
normas penais. No Código Penal de 69, há várias disposições que 
seguem essa dlreção, reforçando a tutela penal quando o crime 
é cometido em prej uizo da administração pública, cm sentido 
amplo, om quali!lcando o delito fart. 174, rm, ora agravando a 
pena l art. 183, § 2.0 I, ora tornando pública a ação penal t arts. 
203, 210, 211, § 2.0, 214, 217). 

A Inserção da regra como § 2.0 do art. 327 deve seguir à. alte
ra\ão do atual parágrafo único, renumcrado para 19, como est;"l 
no parágra!o único do art. 364, do Decreto-lei n.O 1.004/60. 

A outra norma penal tnrt. 8.0 , do Projeto I, compõe tipo pe
nal que corresponde, cm llnhas gerais, ao crime de denunciação 
calunioso f art. 330, do Código Penal) embora a modalidade de 
"prestar Informações" mais se aproxime do falso testemunho 
c art. 342, do Código Penal 1. Não há razão para essa norma ln
crtminadorn, pois a conduta. nela descrita já tem presença penal 
cm tipos bem compostos que atendem plenamente a defesa do 
bem jurídico tutelado. A dupllcldade de normas lncrlmlnadorns 
com o mesmo objeto, cobrindo o mesmo espaço, além de desneces
sária, teria o inconvcnlcntc de ensejar conflitos Inúteis, c certa 
perplexidade para desfazer-lhes essa aparência. Além do mais 
não está a norma proposta bem formulada, reunindo situações 
distintas, como já apontado, e limitando o círculo lncrlmh1ador 
à. cnusação de tnstaurnçúo penal, abrindo o flanco para a inter
pretação de que a modalidade de causar Instauração de Investi
gação pollclal, nesses casos, tornou .. sc n.tiplcn. 

Nn parte processual o projeto contém proposições de Interesse. 
Estando, porém, cm fase final de votação o novo Código de 

Processo Penal, já aprovado pela Câmara dos Deputados, é mais 
rnzoúvel c oportuno que nele se Inscrevam regras compondo pro
cesso específico para a apuração das lnfrnções aqui consldcrndu.s. 
Há, no vigente wrts. 513 e seguintes! rito especial paru o julga
mento dos crimes de rcsponsnbllidnde dos funcionlirios público:., 
mu.s de limitada apllcnção. Há evidente vantagem e conveniência 
no tratamento slstcmutlzndo du mutórln codificada, submetida:. 
ns regras ao mesmo padrfto de solução, com ganho de uniformi
dade c facllldndc de entendimento c npllcaçflo. Ainda muls que 
algumas disposições proposta!:i, como ns .sobre o arquivamento da 
notitiiL l~rlmlnis pelo Mlni!:ilério Público, njnstnm-se à orlentnçüo' 
do novo CPP, mus discrepam do ntual, Ht'l regrus, como o ~ 1.U 
do !lrt.. !:!.'\ que n~clnmnm, evldentrml'nte, mt•lhor tratamento. 

Pela aprovaç:"Lo, com a .sc~uintc emenda: 

EMENDA N ." 1-CC.J 

"Suprimam-se os arts. 2.U c 8.0" 

Sala das Comissões, 8 de março de 1978. - llLLnicl Krieger, 
Presidente - Accioly Filho, Relutúr - Nelson Carnt~iro - Wil
son Gonçalves - llclvidio Nunt.>s - Matt.os Leão - OUo I..eh
ma.nn - Oslres Teixeira - Leite Chaves. 

l"J\RECEit N." 226, DE 1979 

Relator: Senador Alberto Silva 

De Iniciativa. do ilustre Deputado Norton Macedo, vem u 
exame desta ca.sa Projeto de Lei que "dispõe sobre causa de es
pecial aumento de pena, quanto aos crimes contra a Administra
ção Pública, praticados por ocupantes de cnr~os em comlsuão da 
administração dlreta e lndlretn, regula a forma de seu procedi
mento e dá outras providências, 

A proposição foi examinada na Cô.mnra dos Dcputadol!, onde 
mereceu aprovação. 

o projeto pretende acrescentar parágrafo ao art. 327- do Có
dig'J Penal de 1940, buscando estabelecer, como causa obrigatória 
de aumento da pena, a circunstã.ncln de ser o agente ocupante de 
cargo em comissão, função de dlreção ou de nssessoramcnto. 

Destaque-se que o acréscimo de parágrafo ao nrt. 327, está 
mal colocado, uma ve~ que o artigo, cuja alteração se pretende, 
não cuida de comtnaçao de pena c que, por outro Indo, a legisla
ção em vigor não carece de nova causa de aumento de pena, uma 
vez que já existe no Código vigente, entre as clrcurutâncla.s 
agravantes dn pena, o cominado no art. 44, II, "h" - ter o agen
te cometido o crime com abuso de poder ou violação de dever Ine
rente a cargo, otíclo, ministério ou profissão - que é mais téc
nico e mais amplo, atingindo os objctlvos visando pelo projeto; e 
as penas privativas da Uberdnde, cominadns para os crimes con
tra a Administração PúbUca, são, cm geral, bastante severas, não 
residindo neste aspecto ns falhas do sistema. 

o art. 2.0 c §§ do projeto t-:nta de matéria contida no art. 
5.0, Item II e no art. 5.0 , item II, § 3.0 do Código de Processo Penal. 

Os crimes de que cogita a proposição são de ação públlcn, 
assim, nos crimes contra a Administração PúbJJca, qualquer pes
soa poderá provocar a iniciativa das autoridades ou do Minis
tério Público, quer seja o servidor ocupante de cargo em comis
são ou não. 

A ser adotada a medida preconizada, esta posslbllldade !Ica
rln reduzida aos crimes cometidos por ocupantes de cargos ex
pressamente mencionados, com lnjustlflcada transformação da 
regra geral em exceção. 

Os § ~ 1.0 e 3,0 do nrt. 2.0 quebram n hierarquia c n organiza
ção do Ministério Público, transformando o Procurador Geral da 
Repúbllcn numa espécie de chefe do Mlnlstcrlo Público estadual 
c é de vnlldade constitucional dlscutivel frente ao disposto nOs 
arts. 04 e 06 da Lcf Malar. 

O art. 3.0 emprega a expressão "processo'' quando em verda
de está. se referind-o a "procedimento''. Não Introduz novidades 
em relação no disposto no nrt. 513 e seguintes do CPP vigente, 
exclusão feita aos pC'Quenos prazos que estabelece c que, com 
certeza, não serãO cumpridos pelo judiciário, dada. a sua lmpossl· 
bllldadc. · 

Não é aconselhá.vcl transplantarem-se ritos procedlmcntnls, 
cstnbelecldos no Códl~o. pnrn leis extravagantes, que só aumen
tam o labirinto legislativo. 

O contido no art. 4.u já está re~ulndo no CPP líl.rts. 118 c 
seguintes; nrts. 125 c seguintes; nrt. 387, Item llll, no CóllliJO 
Penal carts. 67 c seguintes) e cm leis espnrçns cDecrcto-lcl n.u 
3,240/41; Lei n.o 3.502/SU, etc.>. 

O nrt. 5.0 cstó. redigido de forma pouco clara. Se o que 11c 
pretendeu Cai punir, no mesmo process-'J, o auxilio ou n lnstl~n
çiio do crime, jt'l existem regrus a respeito dn cc-autoria IC. Pe
nal arls. 25 a 27) c do !'>imult.meus proct.-ssus IC, Penal, nrt. 70) 
que resolvem o J>roblemn. A dcnominnção cnlunlosn comlnnda no 
nrt, :?·30 do Código Penal vl1~cntc, t~Jrnn dcsncccssú.rlo o nrt. 8,0 

do projeto, cujo objcUvo atlnl-\'e. 

Assim m~ndo, no Ílmblto desta Comlssüu, somos Pela rcjelçfw 
do prcscntC' projeto. 

Saln dns Comis~;õt·s. 2•1 dt• muJo de lfi7U . ...:... Ev1mdro Cnrrelrn,;, 
]ll't!Sirlente - Albt~rtu Silva, llelaU.lr- Jterrutrdlno Vlnna - llen
rique dt~ l.!t ltut~IIIIC' - ltaimundu l'arl~nl.t• - llumlwrto l.tu~t~na. 
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I>:l Com_is!-i:lo de St•rvit.~o l'l1blico Civil, ~obre o f•rnjdo 
dr.l.cl da C_amara n."li9, de 1977 (n.11 1.915·1~, de l!J7G, n;, 
Casa d~ nriJWm l. que "cshht.lcce Jlra:.~:o para aruJ01mcnto 
~~ solu~·ao dos ducumcntt~s de qualquer natun!za protoco
latlos nas ltt!parth;ilt•s J>Uhlicas Federais". 

Rdator: Senador lt;IÍmundn Partntc 

De autoria do ilustre Deputado Cunha Bueno, vem a exame 
dc.stn Cns:: Proj(.'trJ dt• Lei. que "estabelece prazo para andamen
to c soluçao _dos ~ocumcntos de qualqurr natureza, protocoiados 
nas Rcpart1çoes Publicas Federais". 

. O autor, O:L fundunW~ilnt;ão da matéria, esclarece que não 
:;;e JU.Stlflr.a u pro~ra.stlnaçao voluntária, c atê criminosa, provo
cada p_or funclonarJos ou servidores públicos, no andamento do 
mal:; .simples documento, sem que, por Isto, sejam responsabili
zados. 

As:-;lm, o ProjeUl, cm seu art. 1.0 , declara que deverão ter so· 
luçãu cm 60 rscssentn 1 dias, no máximo. os requ~rlmentos c de
mais docum~ntos de qua~qu~r natureza nas Repartições PúbUcas 
Federais. da Admlnlstraçao Dlrcta c Indlretn, assim como nas so
ciedades de Economia Mista e Emprcsus Públicas vinculadas à 
União. 

O prazo referido no "caput" do nrt. 1.0 serô. contado o. partir 
do protocolo do d~cumcn~ na repartição e, não havendo possi
bilidade de observa-lo, scrn permitida uma prorrogação de tg-ual 
prazo, decidido por expresso c com fundamentadas razões pelo 
dirigente do órgão públicr"J ou de entidade parne.'ltatal. 

A proposição prevC, ainda, que lncorrerã ~m crime de respon
·'inbllldadc, punivcl com suspensão de até 60 1 sessenta J dias o 
servidor ou empregado culpado da procrastinação voluntiLrla do 
andamento do documento, por prazo superior ao estabelecido. 

A agilização da tomada de decisões na órbita ndmlnlstratlva 
é objcttvo pretendido pelo projeto, consoante as razões apresen
tadas pelo seu Ilustre autor, quando Inclusive destaca que o ntra
RO no encaminhamento de documentos nas repartições acarreta 
evidentes prejuízos aos Interessados. 

Em verdade, porém, a proposição além de Ingressar em ma
téria que nos parece constitucionalmente reServada. à Iniciativa 
do Presidente da República, uma vez que COJ:;lta de aspectos vin
culados n servidor público da União, - art. 57, It<•m v - ainda 
contraria o preceituado no art. 81, Item V, dn Constituição, que 
prescreve coma compctCncla privativa do Chefe do Governo "dis
por sobre n estruturação, utrlbulçõc.s c funcionamento da ndrnl
nlstrnçii.o !cdcrnl", 

Contudo, ainda que tosse pos.slvel superar a clva da dupl~ 
Inconstitucionalidade apontada, a proposição não seria de reco
mendar-se no que tansc :is suas Implicações <Ie mérito, scjo.m ad
ministrativas ou jurídicas. 

De rato, no projeto, confunde-se responsabilidade criminal 
com responsabilidade administrativa, apennndo-sc com suspensão 
- modalidade tiplca de iliclto administrativo - o que dc!lne eli
pllcltamente como "crime de responsabilidade". 

D~ outra parte, embora o propósito do projeto seja morali
zador, a rormn simpl1sta de sua redação daria certamente opor
tunidade a que se convertesse cm elemento tumultuador da nd
nlstração, dadus as dimensões lncontroladas do remédio repressivo 
que su~ere, onde não se distinguem, no àmblto de sua apllcnçfio, 
ns diferenças de estruturas c de volume de encargos dos vó.rlos 
órgilos a que se dirlsc. 

Tenha-se, ainda, no particular, que as medidas prcconlzndus 
pelo projeto ense-jariam n Instauração de Inquéritos admlnlstrn
tlvos para apurar ns procrnstlnnçõf!s voluntárias - que não se 
podem presumir - assoberbnndo ainda mals a ó.rea administra
tiva que 5\! deseja ag!Jiznr. 

Em face do exposto, por não se adaptar nos Interesses 6a 
Administração, relevados os altos propósitos que o ln.splraram, 
opinamos pela rejelçito da projeto sob L'Xnme. 

Sala das c~mlssócs, 24 de mnlo de 1970. - l~vn.ndro Carreira., 
Presidente - ltaimundu l,tu•tmit!, Relator - Henrique de Lt1 ltoc
que - llumbcrto Lucerlll, vencido - Alberto Sil\'a - Ucrnnrdino 
V hum. 

O Slt. l'ltESJDgN'l'l~ tNllo Coclhol -- O Expediente lido vai il 
publicar:üo. 

Sobre n me:;tL, comunlctu.~fw que ~;:•I'Ú lld~~ pelo Sr. 1.0-Secre
tllrlo. 

í~ lida a !'OeJ:'UlnlA~ 

OFICIO N ." 070170 
Brasilla, 24 de maio de 1970 

Senhor Presidente, 

Tenho a homu. de comunicar a Vossa Excelência que o Depu
tado Rosemburgo Romano foi indicado por esta Lldernnr:a para 
substituir o Deputado Junrcz Batista na Comissão Ml.sta Incumbi
da de estudo e parecer sobre u Proposta de Emenda à Constituição 
nY 10, d~ 1079 JCNt, que "Di nova redução ao Inciso I do § 2.0 e 
suprime o ~ 3,fl do art. 152 da Constituição Federal". 

Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa Exceléncla pro
testos de estima c consideração. -Freitas Nobre, Lider do MDB . 

O SR. PRESIDENTE INJJ.o Coclhot - Será feita a subsltulr,úo 
solicitada. 

O SR. I'RESJDENTE l Nilo Coelho t - Pn.'iSa-sc it 

ORDEM DO DIA 
Item 1: 

Discussão, cm turno único, do Projeto de Decreto Le
gislativo n.O 2, de Hl79 r n.0 140/78, na Câmara dos Dcpu
tado.st, que aprova o texto do Tratado de Amizndc, Coope
ração e Comércio entre o Governo da Repúbllca. Federati
va do Brn.sll c o Governo da. República da Guiné-Bissau, 
celebrado em Brasilia a 18 de mnlo de 1078, tendo 

PARECERES FAVORAVE!S, sob n.~ 178 e 179, de 1979, 
das Comissões: 

- de Relações Exteriores; c 
- de Economia. 

Em discussão o projeto. IPausa.l 

Não havendo quem quL"ira discuti-lo: declaro· a encerrada. 

Em votação. 

Os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam sentados. 
r Pausa. I 

Aprovado. 

A matéria vai a Comissão de Redução. 

O SR. !'RESIDENTE <Nilo Coelho I - Item 2: 
Discussão, em turno único, do Projeto de Decreto Lc· 

gislntlvo n.u 3, de 1079 tn,0 144/78, na Câmara dos Depu
tados t que aprova os textos da Convenção Internacionnl de 
Telecomunicações Mo.ritimas por Satélite - INMARSAT c 
do Acordo Operacional sobre a Organização Intcrnnclonn.l 
de Telecomunicações Marítimas por Satélite, assinados crn 
Londres, cm 13 de abril de 1978, tendo 

PARECERES FAVORAVEIS, sob n~ 189 e 190, de 1979, 
das Comissões: 

- de Relações Exteriores; e 
- de Transporte:;, Comunicações e Obras Públicas. 

Em discussão o projeto. r Pausa.) 

Não havendo quem quelru. discuti-lo, dccln.ro-n .encerrada. 

Em votação. 

Os Srs. Senadores que o nprovam pcrmnncçnm .sentados. 
rPnusa.l 

Aprovado. 

A mntérla vai a Comissão de Rednção. 

O SI!. PRESIDENTE INIIo Coelho I- Esgotada a matéria cons
tn.nte dn Ordem do Dia 

Sobre n mesa, reduções finais dos Projetas de Decreto Lcgisla.
tlvo r,,oo 2 c 3, de 1970, aprovados na. Ordem do Dia da presente 
sc.s.sii.o c que, nos termos do parágrafo imtco do nrt. 355 do Regi
mento Interno, se não houver objeçUo do Plenário, serão lidas pelo 
Sr. l.U-Secrctó.rlo. (Pausa.l 

São lidas ns seguintes 

p,\RECER N." 22R, DE 1979 

Da Comissiio de Uednçiio 

ltednção Clnal do Projeto de Decreto LeJ:"islnt.lvo n.c' Z, 
d~ 1979 (n,0 H0/78, na CimHlriL dos Dcput;Ldosl. 

ltelator: Semulor Dirt~eu Curdoso 

A Comls!>i'lo nnn~st•nta a rt•d[tçÜo !lnn.l do Projeto dt~ Decreto 
l.t•v;lslnt.lvo n.U 2, de lfl7fl tn.U l40!7Bt, na. Càm,l.ru dos Deputados), 
q11e 11prova o tf'xto do Tmtndo de Amlzadl', Coo}wrac:üo e ComCr
c!o entn• o Governo tlu HepUIJlh•:t I•'l•tlt•rat!va tio Ur1cill1~ o Governo 
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da Rt•púbi!C!l ela Gnlné-BI.~san, cell'brado em Bra.silla a lU de mn.lo 
dt• Hl78 

Sala das Coml.s.sôe.s, :!·1 de nmlo de 1!17\l. ~-- ,\dalhcrto Ser~<l, 
Presidente- l>irc1~11 Cardoso, Relator·~- Saldótnha I>crzi. 

,\SJ~XO AO J•AUECEil N." 228, OE 1!179 

ltedaçáo rinal do l'ro,ieto d1! l>ecret..u Lc.:islativo 11.11 2, 
de W79, tn.11 i•llt/78, n:L Cãm:mL dos l>eputados). 

Fnço saber que o Con~rrsso Nnclonal aprovou, nos termos do 
ILrt. 44, lnc!.so I dn Con.-;tltulçilO. c cu, Prcsidl•nte do Spn:ulo Fl'
dl•ml, promulgo o se~u!ntl' 

DECRETO LEGISLATIVO N." . DE 197n 

,\JirO\'ôl o texto do Tratado dt: :\mizade, Coopcr01ç:iu r. 
Comércin entre u Governo da B.cpllblica Feder:tth·a do 
Urasil e o Go\•crn<l da ltcpllhlicn d:1 GuinC-Hbsau, ceh!hra
do 1:m Brasilia :L lH de maio de 1!178. 

O Congresso Nacional decreta.: 

Art. 1.0 1!: aprovado o texto do Tratado de Amizade, Coopera
ção e Comercio entre o Governo da República. Fedcmtiva do Bra.sil 
c o Governo da Rcpúbl1ca da Guiné-Bissau. celebrado em Bra..-;ilin. 
a 18 de maio de Hl78. 

Art. 2.0 Este Decreto Lcgl.sla.tlvo entra. cm vigor na. data de 
sua publicação. 

PAitECER N.0 229, DE 1979 

Da Comissão de Redação 

Reda~ão final do ProjeW de Decreto Lel:'islativo n.0 3, 
de 1979 (n.O J.l4/78, na Câmara dos Deputados). 

Relator: Senador Saldanha Derzi 

A Comissão apresenta a rcdaçiio tlnnl do Projeto de Decreto 
Legislativo n.0 3, de 1979 fn.o 144/78, na Cãmarn dos Deputados I. 
que aprova os textos da Convenção Internacional de Tclccomunl
cnções Marítimas por Satélite - INMARSAT c do Acordo Opcra.
eiona.l sobre a Organização Internacional de Telecomunicações 
Marítlmus por Satélite, assinados cm Londres, em 13 de abril de 
1978. 

Sala dns Comissões, 24 de maio de 1979. - Dirceu Cardoso, 
Presidente - Saldanha Derzi, Relator- Adalberto Sena. 

ANEXO AO PARECER N.0 229, DE 1979 

Redac;ão final do Projeto de Decreto Lel:'islativo n,11 3, 
de 1979 (n.0 144178, na Câmara dos Deputados). 

Fa.ço saber que o Congresso Nacional aprovou, nos termos do 
o.rt. 44, inciso I da Constituição, c eu, Presidente do Senado Fe
deral, promulgo o seguinte 

DECRET.O LEGISLATIVO N.0 , DE !979 

Aprova os textos da ·convenção Internacional de Te
lecomunicações Maritimas por Satélite- !NMARSAT e do 
Acordo Operacional sobre a Organização Internacional de 
Telecomunicações ~1arítimas par Sat.!lit.e, a. .... o;inados em 
Londres, em 13 de abril de 1978. 

O Congresso Naclon:tl clccretn.: 

Art. 1.0 Sõ.o aprovados o.'l wxlos da Convenção Intcrnnclonal 
<ic Telecomunicações Mnrítinw . ., por Sa.telltc - 1NMARSAT c do 
Acordo Opcraclonnl sobre a Orga:-Jizu.çüo Intcrnaci(Jil:\1 de Teleco
municações Marit1mas por Sutelttt~. il.'i.'i!nndos ern T ondn·s, cm 13 
de abril ele 1978. 

Art. 2.0 Este Decreto Lc~·.l:-;lutlvo entra em v!gu: na do.ta de 
sun publicação. 

0 Slt. JlRESIDENTE !Nilo Coc-lhol --- As rcoacó(~~ !"lnals lidn:. 
vão à. publlcnçào. 

Sobre a mesa, requerimentos qut: :;,·r:"tlJ lJdos pelo Sr. l.U-Sccrc
tilrlo. 

São lidos e aprovados ns se,;-uintcs 

REQUEIUMENTO N." IGH, DE 1979 

Nos termos do nrt. 356 do Re~timcnto Interno, requeiro dlspcn
sn de publicação, para Imediata discussão c votnçüo, da rcdnçüo tl
nnl do Projeto de DccrcloO Lc~tlslatlvo n.O 2, de 1970. 

Snln das Ses.sõcs, 24 ·de mala de 197!1. -.José J.ins. 

REQUIUU!\IENTO N.n Hi!l, OE 1!17!1 

Nos termos do nrt. 350 do Re1~imcnto Interno, requeiro clisppn~ 
.'in de publlcaçào, para Imediata discusHÚO c votnçüo, da rcda<:f10 
flnnl do Projeto de Dr.crcto Le~l.slntlvo n.O 3, de 1!179. 

SahL das Sc.ssôcs, :.!4 de mala de 1!170. - Jnst~ l..lus. 
O Slt. PltESII>ENTI': !Nilo Coelho! - Aprovado:-; 0:1 req\lt'rl

nwntos, JHISsa-:ie ú lmedlnta nprPcltH:iln da .. 'i rcd:u:üc~ rtnals ante
riormcntt~ lldns. 

Em cllscu~:·;úo a rNlar.áo nnnl do Projd.o de lJ!•CrPto Ler:l.'ilatlvl, 
n.u :!, cll' 1!!7!1. 1 P:w.'ia. 1 · 

Núo havendo quem queira discuti-la, clech~ru-a r:nccrr;1da 

Em votaçüo. 

Os Srs. Senadores qur. a nprov1tm JH.·rmancçam sentados 
1 Pau.~n. 1 

1\provada. 

A matêria vai il pt·nmulgaç:-ln. 

O Slt. l"ltESJUENTE !Nilo Coc!hol -- Val-se pn.ssu.r, agora, ii 
nprrr.lação da redação final do Pmjeto de Decreto LeJ..:I:;latlvo n." 3. 
de Hl70. 

Em cllscus.~üo a reclnção flnnl anteriormente lida. fPausn.J 

Nflo havendo quem quelm,dlscuti-la., declaro-a encerrada. 

Em votaçüo. 

Os Srs. Senadores que a aprovam permaneçam scnta.dos. 
1Pausa..1 

Aprovada. 

A matéria vnl à promulgação. 

O Slt. J•ltt-:SIDESTE 1Nllo CoclhoJ - Nada mais havendo que 
tratar, _vou encerrar a presente sessão, designando para. a de 
amanha a seguinte 

ORDEM DO DIA 

Votação, cm turno único, do Requerimento n.u 156, de 1!179. 
do Senador Henrique de La Rocquc, sollcltamlo t-enham trami
tação em conjunto os Projet.os de Lei do Senado n,tlti 46, de 1!)79, 
do Senador Franco Montoro, que dispõe sobre o salário mínimo 
profissional dos Advogados em re~-:lmc de relação de cmprc~o 
c, 77, de 1070, do Senador Jutahy Magalhães que estabelece a jorna
da de trabalho do.-; protisslonals do Direito contratados sob o 
n•glmc da legislação tr:.lbnlhlstn., c dá outra..'i providêncJns. 

2 
Votação, em turno único, do Requerimento n.u 157, dr. 1!179, 

do Senador Orestes Quórcia, solicitando o dcsarqulvnmcnto do 
Projeto de Lei do Senado n.o 2'21. de 1fl75, de sua nutorln, que 
estabelece a remuneração minlmn. obrl~atórln parn os motoristas 
pro!issionals, fixa-lhes n jornada de trabalho, e dú outras provi
dências. 

Votação, cm turno único, do Requerimento n,0 158, de 1979, 
do Senador Nelson Carneiro, solicitando n retirada do Projeto de 
Lei do Senado n." 84, de 1970, de sua autoria, que fixa multa p:m~ 
os que concorrem para a poluição sonora ou violam a "Lei do 
Sllênclo", Imprimindo nova rNlação no art.. 42 do DecrnLO-lcl 
n.U 3.688, de 2-10-·11 - Lct das Contravenções Penais-. e deter~ 
mina outras providências. 

4 

Votação, cm turno único, do Requerimento n.' 1 161, de Hl70, 
do Senador Orestes Quérc1a, ."iollcitando o dcsnrqulvnmento do 
Projeto ele Lei do Senado n.11 :!52. dl· 1075, dC' sua nutorltL, qm~ 
acrescenta pnrágm!o ao art. 32 du Lei n.0 3.807, dt• 26 de agosto 
dr- 1960 tLci Orgânica da Prl'viclência Soclal1 para o rim di' pt•r
mltir upo:;entadoria proporcional aos 25 anos para os segurados 
do sexo masculino c 20 para os do scxn feminino. 

Votnqào, cm turno único, do Rt~qucrim(~nto n.U 102, dt! lfl79,·do 
Senador Dirceu Cardoso, sollcit:mdo o dr-:mrqulvament{l do Prnjr•to 
<lP L<•i cio Sc•naclo n.11 190. de 1!177. dl' autoria do R1•nador N1•lson 
Carnclro, que dispõe sobre a aquil:i!çào dt• imóveis tuneionni~ por 
seus ocupantes, e dá outras providCncln:;, 

O SR. I~RI~SIDESTI~ tNIIo Coelho I -Está encerrada a scssúo. 

1 Lcpaula-se a .~es.wio à.'i' IS hora11 e .JO ndmtta.u 

ATO DA Cmi!SSAO DlltE'l'OR,\ 
N.0 22, 1>1~ )979 

A Comis:;ão Diretora do Scnndo Federal, no u.so de sun ... 'i atri~ 
bulções l'Cf.:lmcntnls r reg-ulamcntat·cs, considerando o disposto no 
Processo n.U 00:!·140702 e à vista de dccisào ndotada em sua 13,11 
Reunlüo Ordinária, rt~allzada a 1G de maio de 1070, reso1vc~: 

Art.. l.U E el'lmla, nos t.ermm; do art. 50fl do ne~ulanwnto 
,\<lmlni.strat.lvo do Sf•n:Hio l"!~dPral, na Subsl'cn~t:nia eh~ EdiçÕt~li 
Tt~cnlea~;. uma fun,;üo de "A~'ilstPnt'~ dt~ Publlc~nçôc•s 'l'r~cnico-Lc~o;ls~ 
laUvas", com n rdrlbuh;üo nc:essória equivalente ao valor de umtl 
runçüo ~-:rnt!flcuc!a F'G.!~. 



Ar·:.:~.'' l·~:i\1' :\!o t·ntl:t l''lt vlror :!<1 rt~ta clt· :;tJ:t pl111llc:tr:úo 

-.. SaLt rl;1 Conll:->~,:·tn D;n•to:·a, JC dt• mato dt• 1!17!!. - l.ui:l: Vhllla 
J rc,-;J~It:ntc - Nilo Coc•llw - Hiuartt! 1\l~triz. - :\lr:xamtrt• Cosw1 _· 

G.thnt:l Hernw~ - 1..(1\II'IV,al t~<IJiti~la _ G;Lo,L;lu ;\hillc•r. 

,\TA IJA H:• HEUNII\tl I)() 
COSSJ·:I.liO DE SUI'r·:ltVJSMI !lO ÇEGJtM' 

A~ l!t·?.~·s:wtr hora:-; elo di;t l:J dp maio do :-,nn rlt• mil 1· novr
centw; ~· sctc'nt,1 c novt•, nu Gablnt:tt.: do Exmo. sr. t."-St·en•tilnu d•· 
C,oml:;:->ao. D!reWr:l do St:nadu fl'dcral, n:uniu-.-;e o Con:->dhn d. 
Hu~Jef"i:.~to d(~ CgGRAF, sJb a Pn:~ldrncla do S~·naclor Alt!Xanclr~· 
Cnl'ita, Pl'l':..t:tl •. t>:-; ,,,.., Con:~r·lhelro:; Lulz do N;.tsctmt'Jllo Monlt:iro, 

Lw:ian!J de• F'l~tleln·do :.Oft'~;qulta, :\nton!o de Arauj() Cust;., ,_. S<Jrat• 
Abrahno. Pre.~t·nt.t! tamb~m o Sr. Dlrt:tor Exc:cutlvcJ do CEGRAF 
Arnaldo C?onws. AlJc•r!u~; o.<; tr:-tbidho:-., u Senhor Prt•sident~~ r;olor.o1; 
en.l votw.:uo o pmcc~sso ela To1~1ada de Preço<; n.o 03/70, rujo Relator 
fo1 o Conselhylro Lulz tio N:-ts<.:lmento Monteiro. qtw apresc~11tou 
lJ~tr;cer .ravoravel, aprovado unnn.lmementc· sem restriçtJc:;. A cita· 
<!,L fomud:l. <Ir• Pn•ços l'ch·n···"'' .1 compra dP unl!'orme:--, a ~c.er1 .·m 
tl:;n.dus pio~ :wr~idorcs do CEGRA!", conforme proposta aprcscn
tad.a. Pa.)~ou-:;c, em seguida, ü discussão cte assunLos ~cra!r.. Nadr;. 
mal.') h<~ vendo a tratai, o St•nhor Presldt:ntc encerrou u rc:unLi.o 
Eu, .ro;;t: Paullno Net.o, Secretário do Conselho, lavrei n prcscr.tc 
~ta qw•. depu!~ dp Ud~l c· aprovada serú as.sinadn p('lu Senhor Prr~ 
stdcntP do Conselho. - Senadur Alexandre Costa, Prcsld1•nte dcJ 
Conselho elo CEGRi\F. 

ATA DE COMISSÃO 
CCJ!\USSM) I)E CONSTITUIÇi\f) E JUSTIÇA 

10.11 REUNIAO, ORD1NARIA, 
REAUZADA E)<! 23 DE 11AIO DE 1070 

As dez 11oras do dia vinte ~~ trcs de mnio de· mil novecentos e 
Sf•tenta e nove, na Sala Clóvi.'> Bcvllãcqua, sob u PresldCncia du 
Senador Hmulque de La. Rocque, prcsPntes os Senadores Aloyslo 
de Carvalho, Cunha Lima, T::Lllcreclo Nrves, Hclvidlo Nunes, Rai
mundo Pnrcnte, Almlr Pinto, Murllo Badar<J, Aderbal Jurcma., 
Mo:tcyr Dnlla, Hugo Ramos, Nelson Carneiro, l''ranco Montara. 
Br:rn~rdlno Vlnna c Amaral Furlan, reune-::;(' J Comissão de Cons
tJtulçno c Justiça. 

. Deixam de comparecer, por motivo justificado, os Senadorc:; 
Jose Sarney, Leite Chaves c Paulo Brossard. 

O Senhor Prcsldent(! dâ. mic!o ;ws trabalhos d:J. Comissão. 
Dispensada a leitura da Jlta da !''.!União ant~:rior ~. etn scRuidn.. 
dada como aprovada. 

Pa.o;sa-sc à aprt~C!Jçúo dos projetos constantes da pauta: 
l J Projeto de Lei do Senado n.0 20/19 -- AcrcsccnLa parágrafo ao 
u.rt. 517 da CLT. Rc·lator: Senador Hn~o Ramos. P~lt'eccr: constl
t,uclonal c• jmídlco. Ap!'ovado. 21 Projeto dt~ Lt!l da Cámara númr
ro 19/7tl e Emenda n.() 1 - Plf'mi.rlo: Trnnsrorm~t a. Fcderaç:lo 
d:l.'i Escolas Federais Jsolndns do Rio de Janeiro ·- Jo'EFIERJ cm 
Universidade do Rio de Janeiro - UNIRIO. Relator: Senador Hel
vídlo Nunes. Parecer: constitucional c juridlco o projeto. lncons
tltuclonal c antlrcgimcntal a cmt·nda. Apromdo. 31 Oficio "S" 
n.o 16176 - do Sr. Govt!rnador da Estado do Pará, sollclt..'lndo 
nutarlzaçü.o do Senado Federal, para alienar il. Cln. Al{ropccuàrta. 
Rio Ara.R"uala -- CAPR.\, 10 glebas de terras devolutas situadas no 
Interior daquele Estado. Relator: Senador Hugo Ramos. Parect~r: 
pela devolução ao atual Governo do Pará de todo o processado. 
Aprovado. O Senador Aloyslo de Carvalho não vota por sent.ir-st> 
Impedido. 4J Projeto de Lei do Senado n.o 28170 - Cria o Serviço 
Nacional Obrlgatôrlo, e dó. outras providências. Relator: Senador 
Cunho. Llmn. Pnrect:r: pelo sobrestamcnto. Aprovado. 5) Projeto 
de Lei do Senado n.u 821'79 - Altera o art. 5,0 do Decreto-lei 
n.o 999, de 21 de outubro de 1960. Relator: Senador Tancredo Neves. 
Parecer: constitucional e jurídico. Em discussão, ralam os St.'na
dorcs MurJlo Bado.rô, Lázaro Barboza, Aloyslo Chaves, Hugo Ramos 
e Hclvidlo Nunes. Em votação, é aprovado o parecer contra os 
votos dos Senadores Aloyslo Chaves, Raimundo Parente, Almir Pinto 
e Murllo Budaró. 6J Projeto de Lei do Senado n.0 17/77- Esta
belece que o menor de 21 anos elrlto Prcrelt.o, Vlcc-Prc!clkl ou 
Vereador, ndqulre plena capacidade jurídica. PLS n,0 241/77 -
Altera dispositivos do Códlso Civil tLel n.O 3.071, de 1.0 -1-19161. 
Concedida vista no Senudor Nelson Carneiro. 7 l Projeto de Lei 
do Senado n.U Cl/1U - Concede pruzo para purf.,\açfw da mora nos 
nfornmentos de tl.·rrcnos pertt:ncentcs à União. Relator: Senador 
Almlr Pinto, Purcct:r: constltucionul e juridlco. Aprovado. Bl Pro· 
jeto de Lei do SL•nn.do n.o 145/78 - Altt•ra. os arts. 80 c 81 da. 
Lc~ n.O 5.988, dl~ 14 de dezembro dt• 1D73, c dá outras prO\'Idl'ndas. 
Relator: Senador llu~;o Ramo.s. Parecer: constitucional, jut'idlco 
'! bon técnica lc~lslativa .. -'\provado. !ll Projeto de Rcsoluçüo númc .. 
ro Hl/79 - Reconhece como st•rvlço de coopcraçúo lntrrpal'lamcnw 
Lar o Grupo Pnrlumcntur dr Lín~un Francesa. Rrlntor: Senador 
Cunha Lima. Parecer: constitucional, juridlco t• boa técnica Jcgis~ 
lntlva. Aprovado. 101 Projeto d~ Lei dn Câmarfl. n.0 21/7fl -
AJtcl'rt n rcdnçfio do urt .. ·t:! da Lt•l n.11 5.7fi4, de 16 de dt•zt>mbro 
rh• Hl71, que "dc!lm• a politlcn nacional dt• roo)wrat~vlsmo, Insti
tui o rep,"ilnp juricllco da~ soc!ednc\Ps cooperativas, t~ cln outr!'ls Jlro
vldi·ndus. Rclutor: Senador Nt•lson Camt•!ro. Parecer: const!tu
~lonalt• jurídico. Aprovado. 111 Prujt'!o de U~l do Senado n." 7!117!l 
•· Moc!lfh~a dl.o.;posltlvo da Lt'l nY 6. li!!O, dt> 17 de clezt•m!Jro dt• 1!171\, 
qnt• "de!IJLL' os erlmt•s ~~ontra ;t SL'!~Uraru;u Nadunal. t·st.Lbt'!t•r.r• a 
·;i:itl·mútlea para o ~~~·u JH'O(~('~j~IL P Juh~amentn. Rt·lator: :::it•n:H\or 
Mnrllo 1\:Ldun·~. JltU't't:t•r: t•onstltuc!unal t' Jllflclir•tJ. :\provado 
1~1 Olwin "FI" 11.01 17/'lll do i'l'l'.~k!t•!Jk do S'I'I•', Hl'l'\l!'.~n l·~xtr<t-

ordinário n." 86 76·1 ·1, Estado dt· Muto Gro.'> .... o. inconst!tuewnn.JiàG.
dl• da expressão "para Qualquer t•f(•ito" do art. 1.0 da Le1 m'ime
ro 3.487, de lO de maio dt• 1!l7•1, daquele Estado. Relator: Senador 
Hugo Ramo:;, Parecer: favorável com Projl'to de Resolução. Apro
vado. 131 Projeto de· Lei do Senado n.n 05170 - Elimina desigual
dade de tratamcn.t.o OIJ calculo da cornplr.mentaç:io da aposenta~ 
daria dos rcrrovtarlos. Relator: Senador Cunha Lima. Parecer: 
constitucional c juridico. Em discussão, falam os Senadores Hclvi
di.o Nunes, Murllo Bndaró, Aloy.slo Chaves, Hugo Ramos e Tancn.•do 
Neves. Em votaçáo. é vencido o Relator decidindo a Comissão, por 
maioria de votos, pela lneonst.ltuclonalldadc da proposição votan
do vencidos os Scnadorc:\ Tuncredo Neves, Lózaro Barboz3., Hugo 
Ramos. Desl~nudo Relator do vencido o Senador Helvidio Nunes . 
1~ l Projeto de Lei do Senado n.O 246/76- Dispõe sobre a constru
çao, em Brasília, de monumtnto em memôria do Presldtmtc Jusce
lino Kub!tschck de Oilvelra, e dti outras provtdéncias. Relat.:-~r· 
Senado; Tancredo Neves. Parecer: constitucional e jurídico. Em 
dl.scussao, falam os Senadores Lázaro Barboza, Hugo Ramos, Ader
bai Jurcma. Aloyslo Chaves c Hclvidlo Nunes. Em votação, é apro
vado por unanimidade. 15! Projeto de Lei do Senado n.o 93/7U _ 
Rea~bre o prazo para QUt! segurados do lNPS promovam a rrtl!!
caçao de seu enquadramento. Relator: Senador Hugo Ramo:i. 
Vista ao Senador Helvidio Nunes. l61 Projeto de Lei do S~nado 
n.n 00179 - Conccd<" ;lOs empregados domé.'iticos pt~riodo de férias 
Igual aos dos demais empregados da Lei n.o 5.859, de 11 de dezem
bro de 1072. Relator: Senador Adcrba! Jurema. Partcer: const.i
tuclonal .e jurídico. Em discussão, falam os Senadores Helvrdio 
Nunes, Lazaro Barboza e Murilo Badarô. Em votação, ê aprovado. 
~71 Projeto de Lei do Senado n.o 48/79 - Acrescenta par:igrafll 
unlco ao art. 2.0 do Decreto n.0 24.150, de 20 de abril de 1934. 
Relator; Senador Cunha Lima. Parecer: constitucional e juridico. 
Em discussão, falam os Senadores Helvidio Nunes. Lfizaro Barboza 
c Murllo Bndaró, Em votação, é aprovado. 181 Oficio "S" n.O 22178 
do Presidente do STF, Recurso Extraordinó.rio n.o 78 600.7, Estado 
de Minas Gerais, inconstltuciona.lldade do art. 60 da Lei n.0 4. 747, 
de 9 de muto de 1968, daquele Estado. Relator: Senador Murl!o 
Ba.darô. Parecer: ravorli.vel com Projeto de ResoluçãiJ. Aprovado. 
191 Projeto de Lei do Senado n.O 94/79- Estabelece que a senten
ça normativa da Justiço. do Trabalho tlxará, tambêm, um piso 
snlarlal ou limite mínimo de remuneração para a c:ategorla pro
fissional, e dá outras providências. Relator: Senador Hugo Ramo,, 
Parecer: constitucional, jurídico c boa técnica leg!slntiva. Aprv
vndo. 201 Projeto de Lei do Senado n,0 71/79 - Restabelece u. 
autonomia dos sindicatos de esUvadores na distribuição de estiva
dores, digo, d'Ds encarregados de dlreçiio e chefia nos serviço;; de 
carga e dcscar~a. n•vogando o art. 18 do Decreto-lei n.u 5, de 
4-4-66. Relator: Senador Amaral Furlnn. Parecer: constJtucionnJ. 
Aprovado. 211 Projeto de Decreto Legislativo n.0 717!1 - Aprova 
o Protocolo sobre Prlvllé~tos, Isenções e Imunidadt• da Organi
zucão Intcmncion:.tl de Telecomunicações por Satélites - ..... 
INTERSALT -, nsslnado cm Wu..shlngton, 110 d1a 19 de maio 
de 1978, Jlt•lo Govcmo brasileiro. Relator: Senador Nelson Cnr~ 
nelro. Parecer: favurávcl. Aprovado. 221 Projero de Lei do Senado 
n,u 6417!1- Altera o ~ 2.1' do art. 67 da Lei n.u 3.807, de ~ll dl' 
n~nsto dl' 1060 lLel Org:ànlcn dn Previdência Sochll• modlflr:r.tl:t 
pelo nrt. 17 do Decreto-lei n.O 66, de 21-11-66, de!Prmlna. que os 
bl•neficlo.s conct.>dldos pelo INPS serão n•ajustndo~ na base do 
re:ljustnmento do Rnlitrlo mlnlmo. Relator: Senador Bcmardino 
Viana. Parecer: lnconstltuctonnl. Em discussão. ralam os Senadores 
Tancredo Nev<·.s, Hclvldlo Nunes r Murilo Bnduró. Em votação, 
l; aprovado o parecer contra os votos dos Sl'nttdores Tancrcdo 
Nl'\'c:;, Lázaro llnrbozn, Cunha Lima c Hu~o R~unos. 231 Projeto 
dL' LL•I elo Senado n.U 75170 -- Dlspõt• sobrt• a traman!.~silo, por 
l·mbsoras (\l~ rúdlo e tl'levisüo vlnculndas n. Unlúo. dl· pro~ramas 
dt• dt~batP~ .~ubre probll•ma:-; bi'nsllt>lro:;. Relator· St•natlor MurUo 
Baclaró. Pai'l'CL'l': lncon . ..,Uluclunlll. Em dlsr.ussÜl1, falnm m, St•na
t\on·:-; T:uwrt'clo NL•Vt'.'i. llt'l\•idlu Nunt•s I' L:'l'l!lro Barhnza. Em 
vota~·útl, ti aprnvadu n pal'l'Cl'r cuntr:t o.~ vo!n:; dm. St•nadm·t•s Ittn~o 
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Rnmos. Tnncrcdo NeveM, LO.:r.nrn Bn.rbozn c Cunhn Llmn. O Sena· 
-dor Helvidlo Nnnc!i vota pela lnjurldlcldaclr.. 24) Projt~to di' Ld dn 
Stmndo n.O 305/7'1 - Di\ nova rcdaçüo ao!'l ~~ 2.0 , :1.11 , 4Y c !l.n e 
ncrc/iccnta pnró.grnfos tantl~~o:; c nnvo:n á Lcl n.O 5.172, de 2;, de 
outubro de J!l06 ICódlgo Trlbut:\.rlo Nnclonnl). Helntor: Stmadllr 
Adcrbnl Jurcma. Parecer: Tnconstltuclonnl. Aprovado o rmrt~Ct~r 
contra os votos dos Senadores Tancrcdo Ncvct~, Hugo Ramos, 
Cunha Uma c Ló.zuro Barbozn. 25) Projeto de Lei do Senado 
_n,o oono - Modltlcn n rcdnção do nrt. 2.0 dn Lei n.u 4.21111, de 3 de 
outubro de 1963, Que lnlitltulu o suló.r·lo mínimo do trabalhador. 
Relator: Senador Adcrbnl Jurcmn. P:rrcccr: lnconslituclonnl. Aprow 
vndo, vencidos os Senadores Hugo Ramas, Ll'lznro Barbozn, 'l'nncrc. 
da Neves c Cunha Llma. 26) Projeto de Lei do St!nndo n.O 218/76 

-- Determina a npllcnçüo de :w•:: dt.l F'undo dt~ Pnrtlelpaçito do~: 
Municípios cm pror.ramn~ rle educaç:to pré-t~seolat· c de 1.0 srnu 
271 Projeto dt~ Lei do Senado n.0 1/77 -·· Jm:htl no conct•lto de 
1.0 grau, parn. rins do dl.'iflO:itO nu tlrt. 50 da Lei n.n 5. tl!l2, de 11 
de ngosto de 1!171, o minlst.ruc!o a crlan~~tl:, dt~ lduclc Inferior u 
7 anos. Relator: Senador t\dt!rbnl Jnrema. Parecer: lnr.onstltuclo
nrt.l ~~ lnjuridlr.o. Aprnvndo pul'ct:er contra o:; votos dos ScnntlorN; 
Tancrcdo Neves, Lázaro Barbnza, Hllgo Ramos c Cunhll Lima. O 
Senador Hclvldio NU!lt~s vota pela lnconstlt.ur.Jonnlidade. 

Nada rnnls havendo a tratar, encerra-se a t·cunliio lavrnmlo, 
cu, Maria Helena Bucno Brandão, 1\ssistcnt..c, n presente ata que. 
lldn c nprovndn, será n:;slnadn pelo Senhor Pn•:;ldcntA•. 
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MESA LIDIRANÇA DA AAINA I DA MAIORIA 

Lul~ Viana (ARENA- BA) 

Nilo Coalho (ARENA- PE) 

2'· Vlce-Pre•ldente 

Oinorte Mariz (ARENA- RN) 

t•·Secretárlo 

Alexandre Couo (ARENA- MA) 

2•·Secretárlo 

Gabriel Herme1 (ARENA- PA) 

COMISSOES 

Diretor• Jose Saore1 de Oliveira Filho 
Local• Araxo 11 - Térreo 
Telafona11 223·6244 e "'22.5·8.505 - Romai1 193 e 257 

A) SERVIÇO DE COMISSOES PERMANENTES 

Chefe• Cldudio Cariai Rodrigues Co110 
Locol1 Anexo 11- Térreo 
Telefona• 22.5·8.50.5- Romoi1 301 e 313 

COMISSÃO DE AGRICULTURA- (CA) 
(7 mtmbro1) 

COMPOSIÇ},O 

Prelldenlt1 Eveláslo Vieira 
Vic•Presldent•• leite Chave1 

Titulares 

I, Po1101 POrto 
2. Benedito Canelai 
3, Pedro Padrouion 
4, Jolé Un1 

I. Evelaslo Vieira 
2. Leite Chov11 
3. Jo1e Richa 

Suplentes 
ARENA 

I, Jutahy Mogalh011 
2. Affon10 Comargo 
3. JoOo Calmon 

MDB 
I, Agenor Mario 
2, Amaral Peixoto 

Aui1tente1 S~nla Andrade Peixoto- Roma1307 
ReuniOu Quartol·falros, Osl0100 horas 
local• Solo "Ruy Borboto" - Anuo 11- Ramais 621 e 710 

COMISSÃO DE ASSUNTOS REGIONAIS- (CARl 
(7 n11mbros) 

COMPOSIÇÃO 

Pr.1idanta1 Mandai Connlt 
Vicft•Pretldanta, Agtnor Mario 

3•-Secretárlo 

Lourivol Bapti1ta (ARENA- SE) 

••·Secretário 

Ga1tOo MIJIIer (ARENA- MT) 

Suplente• de Secretário• 

Jorge Kolume (ARENA - AC) 

Benecf1to Canelai (ARENA - MT) 

Pano1 POrto (ARENA - SE) 

Titulares 

1. Mendes Canele 
2. Jolé Lin1 
3. Joóo Bo1co 
4, VictnteVuofo 

I. Evandro Carreiro 
2. Agtnor Mario 
3. Mouro S.nevid11 

Suplent11 
ARENA 

1. Raimundo Parente 
2. Alberto Silvo 
3. Almlr Pinto 

MDB 
1. Morco1 Freire 
2. Humberto Lucena 

Anittente• Corlot Guilherme Fon..ca- Romoló76 
Reunló111 Terçal·feirot, 01 10,00 hora1 
Local. Solo "Ciovi1 S.vilocquo"- Anexo 11- Romo1623 

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA -(CCJ) 
( 1.5 membros) 

COMPOSIÇÃO 

Prelidenter Henrique de Lo Rocque 
I•·Vice·Pr.tldente• Aloytio Chovei 
2•·Yic .. Presidenle• Hugo Ramos 

Titularei 

1. Henrique de la Rocque 
2, Helvldio Nunn 
3. Jo1é Sorney 
4. Aloy1io Choves 
j, Aderbol Juremo 
6. Murilo Badaro 
7, Moacyr Oollo 
8. Amoral Furlan 
9, Raimundo Poranlt 

1. Hugo Romo1 
2. Leite Chav11 
3. Lozaro Barbozo .. Nelson Carneiro 
S. Paulo Bronord 
6. Franco Montara 

Suplent11 
ARENA 

1, Ltnolr Vargo1 
2. Joõo Bo1co 
3. Almir Pinto 
4, Milton Cobrai 
$. Bernardino Viana 
6. Arnon dt Mello 

MDB 
I. Cunho Limo 
2. TancredoNa~•• 
3. Dirceu Cordo1o 

Anhtenle1 Mario Helena Uuano BrondOo- Ramal 305 
RauniOe11 Quartos· feirai, 01 10:00 hora I 
locol1 Sola "Ciovi1 S.vilocquo"- Anno 11- Ramal 623 

Líder 
Jorbo1 Pauorinho 

Vlce·Líd•r•• 
Aloy1io Chov11 

Jo1e lin1 
Aderbol Juramo 
Lamenta Jllnior 
MaacyrDollo 

Murilo Bodoro 
Saldanha Otrzi 

LIDIRANÇA DO MDII DA MINORIA 

Lider 
Paulo Brouard 

Vlce•Lídere• 
Henrique Sontillo 
Humberto Lucena 

Morco1 Freire 
Mauro Benevid11 
Oreltll Outrtia 

Pedro Simon 
Roberto Saturnino 

COMISSÃO DO DISTRITO FEDERAL -ICDF) 
(11 membro1) 

COMPOSIÇÃO 

Pr11idente, Jeué Freire 
Vice·Pte1idtnle1 Lazoro 8orbozo 

Titularei Suplent11 
ARENA 

I. Jane Freira 1, Jo1t Guiomord 
2. JoOo Basco 2. Tono Outro 
3. PauosPOrto 3. Bendito Contlo1 
4. Saldanha Oerzi 4, Maocyr Oolla 
S. Affonto Camorgo 
6. Mur'1lo Bodaro 
7. Benedito Ferreiro 

MDB 
1. homo r Franco 1. Henrique Sontillo 
2. Lozoro Barboza 2. Roberto Soturnino 
3. Adalberto Seno 3. Gil~on Rocha 
4. Mouro Benevid11 

·Aui1flnte1 Ronaldo Pacheco de Oli~eiro - Ramal 306 
Raunió111 Quintol•ftirol, osl0100 horas 
Locol1 Sola "Ruy Borbo1a"- Anexo 11- Romait621 1716 

COMISSÃO OE ECONOMIA - (CE) 
( 11 membros) 

COMPOSIÇÃO 

Prasidtnltl Itamar Franco 
Vica·Pr11ident11 Roberto Saturnino 

Titularei Suplentll 
ARENA 

I. A.rnon da M11Uo I. Helv1dio Nun11 
2. Bernardino Viana 2 Alberto Silvo 
3. Jo11lins 3. Benedito Ferrt1ro 
4 Jeu• Freira Vicente Yuolo 
S. Millon Cabral 

Bened1to Canelot 
luil co~olcanta 

MDB 
Roberto Soturn1no I Jo•• R1cho 
Itamar Franco 2 Orelles O~o~trc1o 
Marco1 Freira T oncredo Nt•tl 
Pedro S1mon 
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Aulttent•• Daniel Reis d1 Souza- Ramal675 
Rau~IO••• Quar1cn•felral, tn 10!30 kora1 

DIARIO DO CONGRESSO NACIONAL ISoçâo h) 

MDB 
1. Franco Montara 1. NeiNJn Carne1'ro 

Local• Sola "Rily Barbosa"- Anexo 11- Ramois621 e 716 2. Humberto Luuno 2. Morcot Frtlrt 

COMISSÃO DE EDUCAÇÃO E CULTURA -(CEC) 
(9 membroa) 

COMPOSIÇÃO 

Pmidente1 Jo6o Calmon 
Vice·Pre•identiJ Jutahy Mogalh011 

Titulares 

I. Jo'oo Calmon 
2. Tono Outra 
3. Jutahy Magalhóe1 

"· Aloyllo Chov11 
5. Aderbal Juremo 
6. Jo.; Sarney 

1. Adalberto S.na 
2. Evelállo Vieira 
3. franco Montara 

Supl1n111 
ARENA 

1. Ja•• Lin1 
2, Arnon de MeUo 
3. Jorge Kolume 
4. Pedro Ptdra .. ian 

MDB 
1. Marco• Fr~ire 
2. Gilvan Rocha 

AIIÍitlntl, S6nia Andrade Peixoto- Romol307 
Rtunlon, Quinta~oftlraa, 01 I 0,00 hora1 
Locoh Sala "Cióvisllevllócqua" - Ãl'llltO 11- Aamol623 

COMISSÃO DE FINANÇAS -(CF) 
(17 m~mbros) 

COMPOSIÇÃO 

Pmldentt• Cunha Uma 
Vlce-PrtsldtnN• Tancredo ,_,..,., 

1. Raimundo Parente 
2.Jot6Gu ..... rd 
3. AmoncleMIIIo 
<6. Lomanto Júnior 
5. AHonto Comorgo 
6. Vlcentt Yuolo 
1. Albortosm. 
8. Amoral fwrlan 
9. Jo'VOICGIIHM 

10. Jutohy Matalhaot 
11. Mendes Conole 

1. Cwnho Uma 
2. Toncredo NtYu 
3, lobtrto Satvmlno 
<6, Amoral hb:oto 
5, Pedro Simon 
6, Mawro ltMYidn 

Suplente• 
ARENA 

1. Saldanha O.n:l 
2. Htnriqut de la Rocqut 
3, Jes .. Frtirt 

"'· Jo .. Sorney 
5. Milton Cabral 
6. 

MDB 
1. Paulo lfo11ard 
2. Morcat Freire 
3. Ldzaro lorboza 
<4. Jo .. Rlcha 

Aultttnll1 Ant6nlo Càrloe dt Nogueira- Romol675 
hun16es, Qulnto .. ftlrat, Gt 9,30 horas 
Locah Sola "Cióvltltvilck:qua"- An•xo 11- Romo1623 

COMISSÃO DE lEGISLAÇÃO SOCIAl-(ClS) 
(9 membro•) 

COMPOSIÇÃO 
Prtlldtnte, Helvldio Nunt11 

Vlc .. Prtlldente; Ltnolr Vorgo1 

Tlh.llortt 

I. Ltnolr Vorgat 
2. Helvidlo Nwnt11 
3. JetM Freire 

"'· Moocyr Dalla 
'· H•nrlqwdt La Rocque 
6. Aloytlo Chove• 

Suplentes 
ARENA 

1. Jutohy Mogolh6t1 
'2. Raimundo Parente 
3. Jo6o Calmon 

"'· Btntdlto Canelai 

3. Jol.on Barreto 

Anlttente; Daniel R•l• de Souza - Romol675 
ReuniOtt; Qulntot·f.tirot, Clt 11100 hora• 
local! Sala "Cióvit Btvllácquo" - Anexa 11- Ramal623 

COMISSÃO DE MINAS E ENERCIA-(CME) 
(7 membro•) 

COMPOSIÇÃO 

Pruidente, Arnon de Mello 
Vic .. Pruidente, Alberto Silva 

Titulares Supl•nlll 
ARENA 

1. Lui:r: Cavalcante 1. Affon.o Camorgo 
2. Milton Cobro! 2. Jo6o Colman 
3. Alberto Silva 3. Jutohy Mogolh6t1 
"'· Arnon de Mtllo 

MDB 
I. Dirceu Cordo10 1. Gllvan Rocha 
2. Itamar Franco 2. Roberto Sat\lrnina 
3. Henrique Santlllo 

Aniatenll• Ronoldo Pocheco • Oliwtlro - Ramal 306 
ReuniOtt; Quartatot.lroe, clil11!00 honn 
Local; AMIXO "I" -Sala ao laclo do Gab. do Sr, S.n*r 
Jo6o laiCo- Ramal doC 

COMISSÃO DE REDAÇÃO -(CR) 
(5-brot) 

COMPOSIÇÃO 

,........,~C.rdooo 

VIao-.Ad--

Tlwlom 

1. T ano Outra 
2. Saldanha Donl 
3. Mondot C.nalt 

1. Dirceu Cardoto 
2. Adalbonolooa 

5uplontoo 
Ali NA 

1.Jo6aC.Iman 
2. Mllrlki lada" 
3. J ... s.,.., 

MOI 
1. Hugo •amos 

Anittent11 Maria TMreaa MogalhOtl Mo"a - Ramal13"' 
Reui\IM11 Qulnta .. ftlrot, AI 12,00 horas 
local1 Sala "Clóvis ltvllócqua"- Anexo 11- Romol623 

COMISSÃO DE RELAÇOES EXTERIORES -(CAE) 
(15 membro1) 

COMPOSIÇÃO 

Prttldtnltl Tono Outro 
I•.Yic .. Pretldenfll Saldanha Dtnl 
2'-Vict·Prtlldtnltl Lomonto Júnior 

Titulares 

1. Torto Outro 
2. 8trnardlno VIana 
3. Saldanha Oenl 
"'· Lomonto JUnlar 
5. Mtndtt Conale 
O. Adtrbol Juremo 
7, Almlr Pinto 
8. Lenolr Vorgo1 
9. JoM Sorney 

Suplentes 
ARENA 

1. Aloyslo Choves 
2. Pedro Pedronlon 
3. H1nrlque dt lo Rocq111 
A. Jo•t Culomord 
5, lul1 Co'lolconte 
6, 

1. Paulo Brouard 
2. Nelton Carneiro 
3. Itamar Franco 
.6. Jott Rlcho 
.5. Amoral Pehtoto 
6. Toncrtdo Nevt1 

Maio lfl""l11'19 

MDB 
1. Marco• frtirt 
2. Mouro Btnevid•~ 
3. Leite Chovt1 

Aul•tente1 António Corlo1 d~t Nogueira- Ramol675 
ReuniOt11 Quortot·felral, Gt 11100 horas 
Locoh Solo "Ruy Borboto"- Ane•o 11- Romols621t 716 

COMISSÃO DE SAÚDE -(CS) 
(7 membro•) 

COMPOSIÇÃO 

Prtsldtnte1 Ciil'lon Racho 
Vict·Prttidentt, Henrique Santillo 

Titul(uu 

1. lomanto Júnior 
2. Almir Pinto 
3, Alberto Silvo 
<4. JoM Guiomord 

1. Gllwan lodKI 
2. Htnn'que Santlllo 
3. Jolton lorrtto 

Suplenttt 
ARENA 

1. Saldanha Deni 
2. Jorge l<alum• 
3. Benedito Contia• 

MDB 
1. JoMRicho 
2. Adalberto Stna 

Anl1ttnte1 Corlot Guilhtrmt FonMCa- Romal676 
Reuniót11 Quintot·feirol, cu \0,30 horas 
Local, Solo "Ruy Borboto" - Anexo 11 - Romoit 621 1 716 

COMISSÃO DE SEGURANÇA NACIONAl-(CSN) 
(7 membrot) 

COMPOSIÇÃO 

"-ttdentl, JorgeiCalumt 
Vlc.-Preeldtnt., Mouro ltnevidta 

Tltulortl Supltnttl 
ARENA 

1, Jorge IColum• 1, Raimundo Porentt 
2. Luia Covolconte 2. Amoral Furlon 
3. Murilo &adorá 3. Jo .. Guiomord 
<4. Btntdlto Ftrrtlro 

MDB 
1. Mouro Btnevid•• 1. Cunho Limo 
2. Agenor Morlo 2. Joiton Barreto 
3. Hugo Romo1 

Anl1t•nte1 Corlo1 Guilherme Fon~tca- Romol676 
Reuni0t11 Quartol·felral, 019130 horo1 
l.acol1 Sala "Ruy &arbo1o"- Ant~o li - Romoi• 621 e 716 

COMISSÃO DE SERVIÇO PÚBLICO CIVIl-(CSPC) 
(7 membro•) 

COMPOSIÇÃO 

Prtlldente1 Evondro Carreiro 
Viet·Prtlldenttl Humberto Lu'ceno 

Titulartt 

1. "olmundo Parente 
2, Htnrlqut de la Rocque 
3. 8trnordino Viana 
A, Alberto SUva 

Supl•nl" 
ARENA 

1. Aflonto C amargo 
2, P•dro Pedrtmion 
3. Adtrbol Juremo 
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1. hondro Carreiro 
2, Humberto Lucena 

lozaro BarboJo 

MDB 
1. Ori1111 Querela 

2. Ev1I01io Vieira 

Anl111nle1 Sónio Andrade P1ilcato- Romal307 
Reunl6e11 Oulnto•·feiro1, as 9130 horo1 
Locol1 Sala "Ruy Barbo1o"- Anuo 11- Romoi•621 e 716 

COMISSAO DE TRANSPORTES, COMUNICAÇOES 
E OBRAS PÚBLICAS- (CT) 

(7 membro•) 

COMPOSIÇAO 

Pre1idente1 Btmedlto Ferreiro 
Vlce·Prealdente1 Vicente Vuolo 

DIAR.IO DO CONGRESSO NACIONAL cSeção lll 

Titulares 

1. Benedito Ferralro 
2. Vicente Vuolo 
3. Pedro Pedronion 
o4, Affonw Camorgo 

1. Evandro Carreira 
2. lozoro Barbosa 
3. Ore1tes Qu•rcio 

Suplente~ 

ARENA 

1. Pouos POrto 
2. Lamento Júnior 

3. Alberto Silvo 

MDB 

I. leite Choves 
2. Agenor Mario 

Ani•tent11 Ronoldo Pacheco de Oli~elro - Remoi 306 
Reuni6e11 Terço•·feiro&, 01 l0100 h'oro1 
Locol1 Solo "Auy Barbo10"- Ane11o U- Aomois621 e 716 

SERVIÇO DE CO:Hssaes fl:llY.A::t;NTES 

--
B) SERVIÇO DE COMISSOES MISTAS, ESPECIAIS 

E DE INQUERITO 

Comiuóes Tempororio1 

Chele1 Ruth de Souza Castro 
Local! Anuo 11- Terreo 
Telefone1 223·8505- Romol303 
1) Comln6es Temporórlos para Projeto• do Congreno No· 

cionol 
2) ComluO.es Tempororio• poro Aprecioç6o de Veto• 
3) Comiut1-e1 Elpecioi1e delnqu•rito, e 
4) Comin6:o Mi1to do Projeto de Lei Orçomentorio (ort. 90 
do Regimento Comum). 

Aui1tonte~ de Comiu6111 Horoldo Pereira hrnond11 - Ro· 
mo16741 Alfeu de Oli~eiro- Romol 67J., Cleide Mario B. F 
Crul- Romol598, Mouro Lop11de Se- Aomol310, Leilo 
l.eiwn Ferro Co1to- Romol :llA. 

HOn!.RIO DAS REUt1IÕES Dr,s C0:.1ISSÕl:S Pr.Jt·:.M\E~~TES DO SCt:ADO FI:DERJ\L 

IJO:'o~"~.,S 
' 

TEftÇl\ s 1\ L h S ASS!STI:;t;'!'r: li ORAS QUINTA s.\t: .. s r~ssrs:-:::-:n:: 

C.T. RUY w,nnos.-.. RONALDO C.F. CL·~VIS nr.:v r ~~cQt:A ,-.~;;::·:~!0 

RJ.r.'lais-621 c 716 R.:u·:1al - 623 CARLOS 
10:00 09:30 

C.A.R. CLOVIS BI:V!Lf.CQUA GUILHERNE c.s.P.c. RUY 31\RDQS,\ SO~IA 
RJ.:nal - 623 RJ.r.l<lis-62~ e 7l6 

HORAS QUARTA s A L A S ASSISTENTE 
C.E.t: CLOVIS OI;VIL~CQUA SONI,\ 

Ramü.l - 623 
09:30 C.S.N. RUY Bt\RBOSA GUILHERME 10:00 

Ram<lis-621 c 716 RUY BhROOSA RONhl.DO C.D.F. 

CLOVIS BEVIL~CQUA MARIA namais-621 e 7l6 
c.c.J. 

R.lmal - 623 HELENA 10:30 c.s. RUY BARBOSA GU ILIIER!·!E 10 :DO 
Ramrüs-621 e 7l6 

C.A. RUY BARBOSA SONIA 
Ramais-621 e 716 ll :00 C.L.S. CLOVIS Ot;VI~CQUA DANIEL 

RUY BARBOSA Ramal - 623 
10:30 C.E. DANIEL 

namais-621 c 716 12:00 C.R. CLOVIS BEVIL~CQUA fiARIA 
Ramal - 623 THEREZA 

C.R.E. RUY BARBOSA ANTONIO 
Ramais-621 e 716 CARLOS 

ll:OO 

C.M.E. ANEXO "B" RONALDO 
Ramal - 484 
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REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 
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SeçAo 11 

ANO XXXIV - .NI' 057 SABADO, 26 DE MAIO DE 1979 BRASJLIA - DF 

CONGRESSO NACIONAL 
Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, 1110s termos do art. 55, § J9, da Constituição, e eu, Luiz 

Viana, Presidente do Senado Federal, promulgo o seguinte 

DECRETO LEGISLATIVO N9 21, DE 1979 

Aprova o texto do Decreto-lei n9 1. 660, de 24 de janeiro de 1979, que "reajusta os vencimentos 
e salários dos servidores civis do Poder Executivo, dos membros da Magistratura e do Tribunal de 
Contas da União, e dá outras providências". 

Artigo único. 11: aprovado o texto do Decreto-lei n9 1. 660, de 24 de janeiro de 1979, que "reajusta o8 
vencimentos e salários dos servidores civis do Poder Executivo, dos membros da Magistratura e do Tribunal de 
Contas da União, e dá outras providências". 

Senado Federal, 25 de mala de 1979. - Senador Luiz Viana, Presidente. 

SENADO FEDERAL 
SUMA RIO--------------, 

- ATA DA 78.• SESSAO, EM Z5 DE MAIO DE 1979 

1.1 - ABERTURA 
1.2 -EXPEDIENTE 
1.2.1- ............. 

Referentes às seguintes matérl"'· 
- Projeto de Lei da Câmara n.• 10/78 !n.• 954-B/75, na 

Casa de origem), que reabre os pra2os para requerimento de 
reglJJtra de Psicólogo. 

- Projeto de Lei da Cll.mara n.O 24178 !n.O 287-C/75, na 
Casn. de origem), que dó. nova redação a allneo. e, do o.rt. 2.0 , 

do Decreto-lei n.• 8119, de 12 de setembro de 1009, que dispõe so
bre a Inclusão da Educação Moral e Clvlca, como dlsclpUna obri
gatória, nos sistemas de ensino do Pais, e dá outras providen
cias. 

1.2.2 - Comunicação d& Presidência 
- Arquivamento do Projeto de Lei da Cllmara n.O 30/77, 

por ter recebido parecer contrário, quanto o.o mérito, da comis
são a que to! dlstrlbuldo. 

1,2.3- Leitura de projeto 
- Projeto de Lei do Senado n.O 151/70, de autoria do Sr. 

Senador Franco Montoro, que atribui aos Slndlcatos de Traba
lhadores a possibilidade legal de reclamarem em Juizo, adicio
nais de lnsalubrldnde, cm bcneticlo de :lCUS assoclndos, lnde· 
pendentemente de outorgn cspcc:lnl de poderes. 

1.2.4 - Requerimento 
- N.O 170/70, de desarqulvnmento de projeto do lei do Se

nado que cspt-cltlcn. 

1.2.5 - Dlscursoo do ~nto 

SENADOR LOMANTO JUNIOR - Justl!lcando o Projeto 
de Resolução n.0 28/79, que encaiÍlinha à Mesa, criando a Co
missão de Munlclplos. 

SENADOR JOSt LINS - Repercussões que advirão para o 
setor agrlcola, com as recentes medidas adotadas pelo Governo 
Federal para o setor. 

SENADOR FRANCO MONTORO - Reivindicações dos jor· 
nallstns que .se acham em greve no Estado de São Paulo. 

SENADOR PEDRO SIMON, como Llder ~ Decisão da Ban
cada do MDB no Senado, no tocante ~ concessão pelo Governo 
brasileiro de asilo territorial ~ uruguaia Della LU Rulbal Plrott, 
que .se encontra presa na cidade de Porto Alegre-RS. 

1.3 -ORDEM DO DIA 
- Requerimento n.O 156/79, de autoria do Sr. Senador Hen

rique de La Rocque, soUcltando tenham tramitação em con
junto os Projetas de Lei do Senado n.oo ~179, do Sr. Senador 
Franco Montoro, que dispõe sobre o slllárlo mlnimo protlsslonal 
dos Advogados em regime de relação de emprego e 77, de 1970, 
do Sr. Senador Jutahy Magalhães que estabelece a Jornada de 
trabalho dos pro!lsslonals do Direito contratados sob o ,·eglme 
da legislação trabalhista, e dá outras providências. Votação 
adiad& por !alta de quorum. 

- Requerimento n.O 157179, de autoria do Sr. Senador Ores
tes Quércln, solicitando o desarqulvamento do Projeto de Lei do 
Senado n.0 221, de 1975, de sua nutorln, que estabelece n rcmu
ncrnção m1nlmn obrlgntórlo. para os motoristas proflsslono.ls. 
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r--------------------- ----------------------. 
tlxa-lhcs a jornada de trabalho e dá outras providências. Vot..t
çüo n.d1ada per talta de quorum, 

- Requerimento n.O 158/70, de autoria do Sr. Senador Nel
son Carneiro, solicitando a retirada do Projeto de Lei do Se
nado n,0 84 1 de 1070, de sua autoria, que !lxa multo. para os 
que concorrem para a poluição sonora ou violam a "Lei do Sl
lênclo". imprimindo nova redação ao art. 42 do Decreto-lei n,0 

3.668, de 2·10·41- Lei das Contravenções Penais- e determi
na outras providências. Votação adlada por !alta de quorum. 

- Requerimento n,0 161/70, de autoria do Sr. Senador 
Orestes Quérc!a, solicitando o desarqutvamento do Projeto de 
Lei do Senado n.O 252175, de sua autoria, que acrescenta pará

. grafo ao art. 32 da Lei n,0 3.807, de 26 de agosto de 1060 (l.el 
Orgânica da Previdência Social) para o !lm de permitir apo
sentadoria proporcional aos 25 anos pa.ra. os segurados de sexo 
ma'!Cullno e 20 para os do sexo !emlntno. Votação adiada por 
!alta de quorum. 

- Requerimepto n,0 162/70, de autoria do Sr. Senador Dir
ceu Cardoso, solicitando o desarqulvamento do Projeto de Lei 
do Senado .n.o 190177, de autoria do Senador Nelson Carneiro, 
que dispõe sobre a aquisição de Imóveis !unclonals por seus 
ocupantes e dá outras providências. Votação adlada por !alta 
de quorum. 

1.4 - DISCURSOS APOS A Oll.DEM DO DIA 
SENADOR LU/Z CAVALCANTE- Absolvição do ex-Senador 

Wilson Campos pela Just.lçn. do Estado de Pernambuco. 
SENADOR LENOIR VARGAS- Data nacional da República 

ArgentJnn, 
SENADOR PEDRO SIMON - Rctormulaçi\o partidária. 
SF:NADOR ITAMAR FRANCO - APolo ao Governador do 

Estado de Minas Gerais, em prol do atendimento das reivindi
cações do protcssorndo mineiro. 

SENADOR HENRIQUE SANTILLO - Solidariedade ao mo
vimento reivindicatório dos professores da rede de ensino ali
ciai de Golânla . 

1,5 - DESIGNAÇAO DA ORDEM DO DIA DA PROlQMA 
SESSAO. ENCERRAMENTO. 

2 - DISCURSO PRONUNCIADO EM SESSAO ANTE-
RIOR. 

- Do Sr. Senador José Llru;, proferido na sessão de 23-5-79. 

3 - ATAS DE COMISSõES 
4 - MESA DIRETORA 
5 - I.IDERES E VICE·LtDERES DE PARTIDOS 
6 - COMPOSIÇAO DAS COI\USS()ES PERMANENTES 

ATA DA 78.a SESSÃO, EM 25 DE MAIO DE 1979 

1.a Sessão Legislativa Ordinária da 9.a Legislatura 

PRESIDJlNCIA DOS SRS. ALEXANDRE COSTA E JORGE KALUME. 

As 14 horas e 30 Tr}inutos, acham-se presentes os Srs. Senadores: 
. Adalberto Sena - Jorge Kalumc - José Gulomard - Rai
mundo Parente - Jarbas Passarinho - Alexandre Costa - Hen
rique de La Rocque - Alberto Silva - Helv!dlo Nunes - Almlr 
Pinto- José Ltns- Agenor Maria - Cunha Uma - Marcos Frei
re -'- I.ulz Cavalcante - Jutahy Magalhães - I.omanto Júnior -
Dirceu Cardoso - Robert<! Satumlno - Itamar Franco - Franco 
Montara - Benedito Ferreira - Henrique Santlllo - Benedito 
Canelas - Mendes Canale - Saldanha Derzl - Alfonso Camargo 
- Evelásio VIeira - I.enolr Vargas - Pedro S!mon. 

O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa) - A lista de presença 
acusa o comparecimento de 30 Srs. Senadores. Havendo número 
regimentar, declaro aberta a sessão. 

O Sr. 1.0 -Secretárlo procederá à leitura do Expediente. 
t ltdo o seguinte 

EXPEDIENTE 

PARECERES 

PARECERES N.•• 230 e Z31, de 1979 

Sobre o Projeto de I.ci da Câmara 11.0 10, de 1978 <n.O 
954-B, de 1975, na Casa de origem) que ''reabre os prazof:i 
para requerimento de rertstro de .Psicólogo". 

PARECER N." 230, DE 1979 

Da Comissão de Saúde 
Relator: Senador Saldanha Derzi 
O presente projeto de lei reabre o prazo para requerimento 

do registro de Psicólogo. Estabelece, no art. 1.0 o seguinte: 
As pessoas que tenham exercido por mais de cinco nnos, 

até o ctla 5 de setembro do 1062, atlvldades profissionais 
de Psicologia, poderão requerer regllitro pro!lsslonal no MI
nistério da Educação e Cultura, dentro do prazo de cento 
e oitenta dias, a contar da publlcaçiio desta lei, 

Na Justl!lcação, o Autor, Deputado C!everson Teixeira, Infor
ma que a Lei n.O 4.119, de 27 de agosto de 1062, regulamentou a 
profÚISiía de Psicólogo e permitiu que, no prazo de 180 dlas, tocos 
quanto houvessem prestado serviços pro!lsslonals de Psicologia, 
por mais de cinco anos, requeressem o competente registro, no MI· 
n.lstérlo da Edt:cação e Cultura. 

Em atendimento a apelos, o Decrc)o-lcl n.O 520, de 11 de abril 
de 1069, mllildou reabrir, por mais sessenta dln.a, o prnzo para rc
gtstro. 

Agora, tenta-se 110fcrcccr mais uma oportunidade àqueles que. 
por motivos alheios ó. sua vontade, ni\o puderam se bcne!lclar da 
lei dentro do prazo concedido". 

Frisa a justltlcnção que "os benetlcindos não serão só os pro
flssfonn!s, que apenas terão reconhecidos seus direitos, mas, prln
clpalrnente, a comunidade, que continuará contando com os servi
ços de elementos que, após anos de dedicação, já são merecedores 
de seu respeito e gratidão." 

A matéria !ol aprovada pelas Comissões Técnicas e pelo Ple
nário da Câmara dos Deputados e vem ao estudo deste Orgão do 
Senado. 

Em primeiro lugar, a proposição tenciona duas providências: 
I - amplln.r o número de benetJetárlos~ avançando na vigên

cia da lei; 

II - reabrir o prazo de registro. 
A Lei n.0 4 .119, de 27 de agosto de 1962, concedeu beneficio 

aos que, até n data da sua vigén-.:la. contavam cinco anos de excr
cfclo das aUvidades pro!Lsslonals de Psicólogo. Posteriormente, o 
Decreto-lei n.O 529, de 11 de abril de 1969, procurou atender nos 
que, por motivos diversos, haviam perdido a oportunidade de re
gistro. 

O projeto cm estudo, porém, moftl!lca a data Ja vigência do 
bene!iclo, que é 27 de agosto de !962 e passaria a ser 5 de setem
bro do mesmo ano. Dltcrença de oito dias. 

Por outro lado, nos termos da lei vigente, o rogllitro profissio
nal de Psicólogo deve processar-se no Conselho Regional do Psi
cologia, em cuja localidade o Psicólogo tem domicilio, e não no 
Ministério da Educação e Cultura, como Impropriamente dcter
mlria a proposição em estudo. 

Verifica-re pois que a ampliação pretendida niío encontra am
paro nem obedece à técnica legislativa. Não é simples reabertura 
de prazo de registro, mas de vigência da norma. InJustl!lcável pro
vidência, ainda mais qunndo, se houvesse interesse de registro, o 
profissional Já teria provJdencJado, inclusive, a obtenção do diplo
ma de nlvel universitário. A Lei do 1982. Vlge, por conseguinte, há 
dezesseis anos. E o número de psicólogos em atlvldnde pro!isslonnl 
atende 0.. necessidades. 

Somos, portanto, pela reJeição do presente projeto de lei. 
Sala das COmissões, 5 de abriL de 1070. - Gllvan Rocha, Presi

dente - Saldanha Dorzl, Relator -Henrique Santillo - Adalber
to Sono. 

PARECER N,o 231, DE 1970 

Da Comissão de Educa<;iio e Cultura 
ll.elator: Senador Adalberto Sena 
Com parecer contrário da Comissão d~ Saúde, vem no cxnmc do~.~. 

de Educação c Cultura o Projeto de Lei n.o 10/78, originário da 
CAmnrn doa Deputados~ que assim rezo.: 

''As pessoas que tenhnm exercido por mnts de cinco 
anos, até o dln 5 de setembro do 1002, atlvldados pro!ls-
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slonnls de Psicologia, poderão requerer rt:J{istro proCis.'ilO· 
na! nu Ministério de Etlucaçüo c Cultura, clcntro do pra-
7.0 de cento c oitenta dias a contar da publicação desta 
lei." 

2. Justificando a proposlçúo, eis como se expressou o s~1 
Ilustre autor, Deputado Clcvcrson Teixeira: 

"A Lei n." 4 .110, de 27 de agosto de 1062, que regula
mentou a pro!l.ssão de psicólogo, estabeleceu prazo de lHO 
dias para que todos os que tivessem exercido a profissão 
por mnls rle cinco nnos aló aquela data requeressem r~~
glstro no Ministério da Ed ucaçüo c Cultura. F.ssc prazo 
tal reaberto por mais 60 dlns pelo Decrcto-Jcl n.O 520, de 
11 de nbrll de 1060. 

O projeto que estamos apresentando tem por flnal!
dadc oferecer mais uma oportunidade ô.quclcs que por 
motivos alheios it sua vontade não puderam se benet'J~ 
clar da lei dentro do prazo concedido." 

3. Como se v C, cogltn~se de proJong:ar por mais .seis meses 
aqueles prnz{)s jó. bastante dilatados Ide 6 c mais 2 meses) quC 
os dois diplomas legais haviam concedido para que os não diplo
mados cm psicologia, mas oom expcriéncia de cinco anos nesse 
campo, rcgulnrlzas.sern sua situação em face do registro profis
sional. 

4. Em nosso entender, todavia, não mais ti~ justificaria es~c 
novo acréscimo Íl tolerô.ncin cm qut' n própria legislação j:i se ha
via excedido, sendo de presumir-se que não !o! "por motivos alheios 
il sua vontade", mas por descuido ou desinteresse que os benc
!lclárlos deixaram por tanta tempo, de valer-se oportunamente 
da concessão legal. E acresce que, com o desenvolvimento c ex
pansão dos cursos de pslcolog:la, já ultrapassamos aquela rase de 
carência nn qual, por dctlclêncln quantitativa de diplomados, ro
rn necessário recorrer il contrlbu!ção de pessoas experientes ou 
de formação Jncomplt'ta. 

5. Em !acc no exposto, também opinamos pela rejeição do 
projeto. 

Sala das Comissões, 24 de maio de 1D79. - João Calmon, Pre· 
sidente - Adalberto Sena, Relator - Aloysio Chaves - Franco 
Montoro - Jutahy Magalhães - 1\derbal Jurema 

PARECERES N."" 232 e 233, DE 1979 

Sobre o Projeto de Lei da Câmara n." 24, de 1978 (n,11 

287-C, de 1975, na Casa de origem), que ••dá. nova redação 
a alínea "e", do art. 2.11, do Decreto-lei n.'1 869, de 12 de 
setembro de 1969, que "dispõe sobre a. inclusão da Edu· 
cação 1\loraJ e Cívica, como disciplina obrigatória, nM 
sistemas de ensino do Pais, e dá outras providências", 

PARECER N." 232, DE 1979 
Da ComJ~ão de Corut1ituic;ão e Justiça. 

Relator: Senador Nelson Carneiro 

O texto atual da letra e do nrt. 2.0 do Decreto-lei n.0 869, de 
12 de setembro de 1969, é o seguinte: 

HArt. 2." A Educação Moral e Clvlca, apolando~se 
nas tradições nacionais. tem como tlnaJldadc: 

e) o aprimoramento do carli.ter, com apoio na. moral, 
na dedicação à tamilia e à. comunidade." 

O projeto ora cm exame pretende que esse texto passe a ser 
as.•lm redigido: · 

.. e) o aprimoramento do caráter, com apoio na moral, 
na dedicação à. comunidade e à. fnmUia, buscando-se o 
!ortnleclmento desta como núcleo natural e rundamental 
da ooclcdndc, a preparação pnra o casamento e a preser
vação do vínculo que o constitui." 

Todos os cultos proclnmam n. !nmilla como núcleo naturnl e 
tundamentnl da sociedade. Somente depois que iniciei na Câma
ra dos Deputados, vai por mnls de trinta c.nos, a revisão das leis 
.civis L' previdenclártas, parn. amparar tamUins constituidns à. som
bra do amor, multlpllcnram-se os cursos de preparação para o 
casamento, nas Igrejas. Nenhum motJvo há. para que não se es
timule, nns escolus, o culto à !nmllln, célula primeira da socie
dade, antes somente aplausos merece tal lniclntlvn. A prcserva
çiio do vinculo conjugal é por lgunl uma preocupação gencrall· 
zadn, Inclusive entre os dlvorclstns, que somente se valem do di
vórcio como remédio extremo para sua vicissitudes conjugais. Ne
nhum exemplo melhor se poderia Invocar do que o rigor dn Emen
da Constitucional c dn Lei n,0 0.515, que lnstituirnm c dlsclpll
narnm o Instituto no pais. 

Fnlharnm ns Cnssnndrali. os juizos não se encheram de pos. 
tulantes, c ate cnsnlli desentendidos se rcconclllurnm. Rnzf\0 tinham 
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os que vlnm ni.l medida, Jn.stltuida cm prat.lcamcntc todos 08 pai
:ws civilizados, uma solução heróica, de que apenas ,.,c aprovclta
rlam os jit. :-!Cm qualquer espt!rança de rcconclllnção. 

O Projeto de lei da Cúmnra não reacende. assim, longa r. 
tormentosa divergência entre dlvorclstas c antldlvorclstas, den
tro c tora do Congrc:-;so Nacional. Harmoniza-os. Ao explicitar o 
que jli. estava n-o texto legnJ. a proposição adverte aos mestrrs 
de Educação Moral e Cívica para que se demorem no :..Jcrtar :'JR 
jovens liObrc as responsabilidades mntrlmoninl:-;, aconselhando-os 
a :-;uperar as inevltáveb diver~;"ênclas surgidas ao longo da vida 
conjugal. 

Ainda que o mérito seja cspecitlco da Comissão de Educuç!l.O 
e Cultura, senti de meu devH encarecer a conveniência da apro~ 
vação do Projeto. A esta Comissão, entretanto, c:..be afirmar ape
nas que o mrsrno ê constitucional c jurídico. 

Assim, o meu voto, s.m.j, 

Sala das Comlssõc~. 20 de março de 1979. - Henrique de La 
Jtocquc, Presidente- Xelson Carneiro, Relator- :\lurilo Badaró
Jiug-o Ramos - Tancredo Neves - i\loysio Chaves - ;\loacyr Dai
la - Lázaro UarbO'La - Raimundo Parente. 

JloARECF.R S." 233, DE 1979 

Oa Comissão de Educaçi10 c Cultura 

Relator: 51ena.dor Aloysio Chaves 

O Projeto ora em exame, de Iniciativa do Senhor Ot:putaJo 
Angelina Rosa, tinha Inicialmente o objetlvo de Incluir no con~ 
tcúdo dos Pro~rnrnas de Edur.aç:lo Moral e Cívica, estudos sobre 
o vínculo matrimonial e sobre a família. 

Em sua justificação dizia o Autor que; 
"Vivemos numa êpoca de grande conturbação social. 

Os valores morais entram em contllto, pent'trando os la
res brasllc!ros e drstrulnclo a celula mater da sociedade -
a fnmilln. 

Num momento cm que as discussões se acaloram en1 
torno da Indissolubilidade do vínculo matrimonial, JDlgu
mos oportuno refletir sobre o fenómeno social brasilei
ro, sobre as raízes cristãs do nosso povo, perquerlncto. das 
razões que vem de levar no esfacelamento do matrlrr.onlo, 
e, conseqüentemente, da tamílta e da comunidade. Acre
ditamos que. e~clarecldas as causas do mal, poderemos 
atacar o problema com maior eticléncla e propor medi
das quc- venham a sanar a anomalia, ou, pelo menos, di· 
minulr sua Incidência do nosso melo. 

Entendemos que os descntcnd!mcntos e o desrespeito 
que muitas vezes são Rerndos entre os cônjuges refletem o 
despreparo dos mesmos para o casamento, retlet~m o 
abandono do assunto por parte das Instituições escola
res que, como agencias reformuladoras de conceitos e es
truturas, devem ser, naturalmente, a pr1mc1rn a moldar 
o comportamento do cidadão, a personalidade total dll 
educando, Esclarecer os estudantes de todos os níveis e 
todos os graus sobre a lmportàncla do vinculo matrimo
nial, seus percalços e sua função social, sobre a celula. ma
ter da sociedade - a tamilla - sua universalidade, na~ 
turezn e papel desempenhado junte. à comunidade, é, na 
verdade, preparar para o exerciclo da cidadania cons
ciente, na implementação de dispositivo formal contido 
na Lei n,o 5 .692, de 1971." 

Ao projeto lo! anexado outro de autoria do Ilustre Deputado 
.Jorge Paulo, que incluía nos Programas de E_dncação Moral e t:!
vlca estudos visando à preparação para o Casamento. 

Na Comissão de Educação c Cultura, da Câmara dos Depu
tados, os projetas citados reccbernm aperfeiçoamentos na parte 
da técnica Jeglslat!va. c, evitando-se criar novo diploma jurldleo; 
tez-se uma lnserçuo a lei vigente. 

O substitutivo da Comissão de Educação c Cultura da Câmara 
llcou redigido, assim: 

Art. 1.0 A aiinen "c" do urt. 2.0 do Decreto-lei n." 869, de 12 
de setembro de 1969, será assim redigida.~ 

ue) o aprimoramento do carli.tr.r r.om apoio na moral 
na dedlcnçflo à comunidade e i1 !nmilln, buscando·sc t1 
tort.alc~:imento desta como núcleo natural c tundnmcntnl 
da ::;oclednde, a preparaçiio para o casamento e a prest'r
vnçüo do vinculo que o constitui." 

Em sun rcdnção tlnnl, somente acrescentou-se o nrt. 2.0 ··r:K
ta. lei entrnrn em vigor na data de sua publicação", pnBsando o 
art. 2.11 para 3.0 com a cláutiula "Revogam-se ns dl~poslçõc.s cm 
c...,ntn\rio''. 

I -
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o projeto oru cm exnmc, aprovado pr.ln Cilmnrn dos Depu
tados e com pnreecr ravort\vcl da ComlsRõ.o de Constituição c Jus
tiço. do Senndo Federal, cxpllcltn a letra "r" do urt. 2.0 , orlcnt•m
do melhor nn elaboração do Currículo quanto ao contcildo. 

Nosso parecer é, pois, pela aprovação do Projeto. 

Sala dns Comissões, 24 de mato de 1979. - João Calmon, Pre-
.ndente - Aloysio Chaves, Relatar - Adalberto Sena - J?ranco 
1\-lontoro - Jutahy I\1agaUtãe5 - Aderbal Jurema. 

O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costal - O Expediente lldo 
val à"publlcação, 

A Presidência comunica que, nos termos do nrt. 278 do Regi
mento Interno, determinou o arquivamento do Projeto de Lei da 
Câmara n.0 30, de 1977 ln.0 1.018175, na Casn de orlgcml, que 
estabelece critério especial de recolhimento de Imposto de renda 
parn. as pes.soo.s que cspccltica c dá outras providências, por ter 
recebido parecer contrlirlo, qluanto no mérito, da comissão n ·que 
fol dlst<lbuldo. 

O SR. PRESIIlENTE !Alexandre Costal -Sobre a mesa, pro
jeto de lel que será lido pelo Sr. 1.0 -Secretárlo, 

1!: lido o seguinte 

PROJETO DE LEI no SENAnO N." I5l, nE I979 
Atribui aos Sindicatos de Trabalhadores a pOssibili

dade legal de reclamarem em :Juiz11 adicionais de insalu
bridade e periculosidnde, em benefício de :;eus associados, 
independentemente de outorga et-peciat de pOderes. 

O Congresso Nnclonal decreta: 

Art. 1.0 ~ permitido aos sindicatos de trabalhadores recla
mar cm Juizo, em ravor de seus associados, adicionais de Insalu
bridade e perlculosldode, Independentemente de outorga de po
deres especificas e lndlvtdunls. 

Art. 2.0 Esta Lei entrará em vigor na data de sua publlcação. 

Art, 3.0 Revogam-se as. disposições cm contrário. 

Justi!icação 
Os problemas de higiene, medicina e segurança do trabalho 

no Brn.sU têm, ultimamente, assumido proporções gr.n.ves, como 
decorrêncl.n de nosso desenvolvimento, que, pelo menos na propor
ção em que devia, não tem levado em conta, nntes de tudo o ho
mem, centro e fundamento de toda a ativldade social. 

No âmago dessa problemática, não raro, surgem dlticulda.des 
que precisam ser solucionadas. J!: o caso, por exemplo, dos trabalha
dores cujas ativldades são exercidas em condições adversas, pela 
existência de insalubridade ou perlculosidnde. A rcduçüo ou eli
minação desses riscos deve merecer cuidados especiais das auto
ridades encarregadas, mas, quando não ror possível n eliminação, 
é necessário que se assegure nos trabalhadores o pagamento dos 
adlclonals n que fazem jus. 

:g nesse sentido que e.stàmos submetendo n aprecLação do 
Senado n. presente proposição, que atende a uma das reivindica
ções do I Seminário Nacional sobre moléstias profissionais no 
setor metalúrgico, patrocinado pelo Departamento Protlsslona! dos 
Metalúrgicos, órgão dà Confederação Nacional dos Trabalhadores 
na Indústria, Busca-se, por esta via, melhorar as condições de 
vida do empregado que desempenha suM funções cm ambientes 
1118nlubres ori perigosos e que nem .seinpre têm condições de re
clamar seus direitos negados. 

Assim, nada mais justo c lógico do que o sindicato represen
tn.ttvo dn. respectiva categoria poder representnr esses trabalha
dores em juizo, sempre que seja o caso de reclamar o pagamento 
de adicionais decorrentes de insalubridade e pcrlculosldade, bem 
como sobre outras quaisquer dúvidas Inerentes à matéria. 

Alló.s, cumpre snllentar que os sindicatos, em alguns cMos, 
jó. têm essa prerrogativa de reclnmnr em Juizo, Independente de 
outorga de poderes, cm favor _de todos os componentes da catego
.rla prortsslonal que representnm. 

Esta é n dlretrlz seguida pelo nrt. 872 da Consolidação das 
·Leis do Trabalho, quando dispõe, ln verbls: 

"Art. 872. Celebrado o acordo, ou transitada em julgado 
a decisão, seguir-se-ti seu cumprimento, sob n.s penas cs
tnbelecldns neste Titulo. 
·Pnró.grnto único. Quando os empregadores deixarem de 
snttsrnzer o pngnmento de saló.rios, nn conformidade da 
decisão proferida, poderão os empregados ou .seus slnd!cu
tos, lndependcnteN de outor~a de poderes de seus associa
dos, juntando certidão de tal decisão, apresentar rcclnmn
ção à Junta ou Juizo compet~ntc, observado o proce~~;o 
previsto no Capitulo II deste T1lnlo, sendo vedado. porem, 
questionar sobre n mntérln de fnto c ele direito jú apre~ 
clada na dcclsüo." IOrifm; nos,<;,us. \ 

A transcrlçüo nclmn. bem demonstra que cm certas condlçÕcli 
c hipóteses, JU di'lpõem os sindicatos de poderes pnra · reclamar 
em Juízo, cm !nvor do.c; Integrantes dn categoria na jurlsdlçúo 
própria, sem necessidade de que os trabalhadores associados ou 
não, outorguem poderes específicos para tanto. ' 

Ninguém melhor do q,uc o sindicato podcró. representar c de
fender os justos direitos c Interesses dos trabalhadores que re
presenta, na medida em que conhece as pn.rtlcularldadcs e os di
reitos de cada um dos grupos que o compõe. 

Ademais, o projeto justltlcn-se também pela economia proces
sual que nlcnnçarli, com o arrolamento numa mc.'!ma reclamação, 
quando ror o caso, digamos, de todas os operários de determinada 
Indústria, cujas condições de trabalho não recomendem outra ai
Wrnntiva que não a de buscar o pagamento de adicionais de in
salubridade ou perlculostdade previstos cm Iel. 

A matéria é das mais relevantes c de sl~nltlcação humana, 
por benetlclnr opcrlirlos sujeitos n condições adversas de trabalho. 

Sala das Sessões, 25 de mala de 1970. - Franco Montoro. 

(As Comissões de Constituição c Justiça, c de Legis
lação Soc~al.J 

O SR, PRESIIlENTE !Alexandre Costa) - o projeto que vem 
de ser lido será publlcndo e remetido às comissões competentes. 

Sobre a mesa, requerimento que será Ilda pelo Sr. J.0 -Secrc
tárto. 

t lida o seguinte 

REQUERII\IENTO N.0 170, DE I979 

Requeiro, nos termos do artigo 367 do Regimento Interno do 
Senado Federal, o desnrqulvamento do Projeto de Lei do Senado 
n.0 60/76, que dá novo redaçiio ao art. 450 do Decreto-lei n,0 5.452, 
de I.0 de maio de 1943. 

Bra.sílla, 25 de maio de 1979. - Orestes Quércia. 

O SR. PRESIIlENTE !Alexandre Costa) - O requerimento lldo 
scrã publicado c Incluído em Ordem do Dia nos termos reglmcn
tnls. 

Há oradores Inscritos. 

Concedo a palavra no nobre Sr. Senador Lomnnto Júnior. 

O SR. LOMANTO JúNIOR !ARENA - BA, Pronuncia o se
guinte discurso. Sem rcvlsúo do orndor.J - Sr. Presidente, Srs. 
Senadores: 

Vou encaminhnr, neste IJ].stnntc, à consideração da Mesa, um 
projeto de resolução criando a Comissão de Munlciplos, objetl
vando, sobretudo, estabelecer um contato malar e indispensável 
entre o Senado da Repilbllcn, as Prefeituras Municlpnis c as Câ
maras de Vereadores. 

A justttlcativa está vnznda nos seguintes termos: 
"Sr. Presidente: 
Ao encaminhar a Vossa Excelência para. cxamt! e de

liberação dos eminentes Senadores, o Projeto de Resolução 
anexo que altera dispositivos do Regimento Interno do 
Senado Federal, com a tlnalidnde precípua de Incluir, no 
elenco dos seus órgãos cspeclnllzndos, a Comissão dos 
Municípios, tenho n profunda convicção de ser, neste mo
mento, o intérprete de uma das mais tradicionais c Im
portantes reivlndlcnções dos Preteltos c Vereadores do 
Brasil. 

Esta é, Senhor Presidente, a hora mais oportuna para 
o auspicioso advento desse nüclco técnico de estudos, ar
ticulação c colnbornção do Senado da República com as 
Prefeituras c Câmaras de Vereadores que, em quase 4.000 
Municípios, proporcionam condl.çõc.s de cxeqülbUtdadc, run
clonnmento, desenvolvimento integrndo c auto-sustentado 
à Federação Brnsllelrn. 

·Porque é precisamente nesta rase de nossa evolução 
hlstórlcn que o ·Poder Legislativo se evidencia revigorado 
c rortalccldo, plenamente capacitado c pronto para desem
penhar, com a máxima ctlclêncla c desassombro, o seu 
papel decisivo no concernente a modernização c aprimo
ramento democrático dns Jnstltulções nnclonnls de Oovcrno 
c Admlnlstrnção. 
A proposta que tenho n honra de formular, com a justt
tlcnda sntt.stnçlio de ter desempenhado mandatos de Ve
reador, Prefeito c Presidente da Assoclaçflo Brn..'lilelrn de 
Municípios, no decorrer da mlnh,\ trajctórln na vida pU
blica, tem o significado ndlclonnl de contribuir parn o 
prosscr,:ulmcnto dn renovadora programação renllzndn pelo 
dlnilmlco Scnndor Pctrônlo PortcUa, no sentido de mo
dcrnl~mr c mrlhor cupncltnr o Senado Federal para en
frentar os desartm; da phmn tntcg:rnçüo elo nras!l no:-; 
Jlill'illllf!lrm; do E:;tado d!! Direito Dcmocrútlco. 
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Aí estão, para comprovó.-lo, as magnificas Jnstaln-
çõcs c os empreendimentos consubstanciados no ....... . 
PRODASEN c no Serviço Gráfico - parn mencionar ape
nas duns conquistas substanciais no ii.mblto do nparclhn
mcnto do Senado Federal, - cujo ritmo se vem acclc
rnndo de maneira positiva, embora os dois aludidos ser
viços ainda se encontrem no llmbo das rcspcctlvns poten
cialidades." 

O Sr. Adalberto Sena IMDB - J\C) - Permite V. Ex.P. um 
upartc? 

O SR, LOMANTO JúNIOR CARENA - BAl - Ouço, com todo 
prazer, o aparte do Sr. Senador Adalberto Sena. 

O Sr, Adalberto Sena CMDB - ACl - Para dizer do meu 
aplauso c total cooperação para que esse seu projeto Qbtenha a 
aprovação do Senado. Considero mais Importante a criação de 
uma Comissão de Munlcipios, em termos de necessidade, do que 
n própria Comissão do Distrito Federal que já possuímos, Multo 
obrigado a V. Ex.• 

O SR. LOMANTO JúNIOR !ARENA - BAl - Senador Adal
berto Sena, ninguém melhor que V. Ex.a., com a sua larga expe
riência legislativa e uma autêntica representação, para avaUar o 
grau da oportunidade e da brevidade da criação de um organismo, 
neste Sendo Federal, de articulação com os munlcipios brasileiros, 
nesta hora cm que a problemática municipal está a exigir de 
todos nós uma. atenção espectai porque, sem dúvida alguma, se 
nó& analisarmos a situação brasileira vamos encontrar na proble
mática municipal um dos principais fatores do retardamento do 
nosso próprio desenvolvimento. 

Agrade~o o aparte de V. Ex.a. e continuo, Sr. Preslden~ c Srs. 
Senadores, a leitura da justificativa ao projeto de resoluçao: 

Chegou, portanto, a hora, Sr. Presidente, de dar mais um 
passo à !rente no roteiro do aperfeiçoamento das condi
ções de funcionamento do Senado Federal. 
Ressalte-se, desde· já, a par da essenclalldade da medi
da proposta, o profundo alcance da.s conseqüências prá
ticas e das repercussões politicas, a curto prazo, da nova 
Comissão Permanente sugerida, no que tange à credibili
dade do Poder Legislativo perante a Nação e ao fortale
cimento do Sistema Federativo como decorrência do :ne
lhor entrosamento entre o Senado Federal e os Muntciplos 
brasileiros. 
Convém Insistir nas potencialidades Imanentes da Comis
são de Munlciplos Instituída num plano rigorosamente 
apnrtldárlo, num terreno do Interesse comum de todos os 
politlcos, sem qualquer tipo de discriminação, 
Trata-se, na verdade, de um dispositivo lnstltuclonal téc
nico, dimensionado em função de objetlvos patrióticos, a 
serviço da Unidade Nacional e do fortalêclmento da de
mocracia em nosso País. 
Nnda mais seria preciso acentuar para demonstrar que 
f!stamos diante de uma providência de caráter Inadiável. 
Evidentemente, num Pais com as dimensões geodemo
grá.!lcas do Brasll, não é concebível que o Congresso Na
cional pennnneça distanciado dos Prefeitos e Vereadores 
que carecem de orientação, apoio e a.ssistêncin nos am
plos limites preestabelecidos pela Constituição. 
O Senado Federal não se encontra. mais em condições 
de protelar o estabelecimento dessa arUculação com os 
Muntciplos, autêntlca contribuição inovadora, menos em 
termos de melhoria de sua imagem perante a opinião pú
blica, do que no tocante nos Imensos benetictos resultan
tes de seus trabalhos. 
o Senado Federal passará a dispor de um núcleo de ln
vcstlgaçõcs, pesquisas, elaboração Ieg1slat1va,_ nsststêncln 
técnica e coordenação das múltiplas proposlçoes de Inte
resse para os Prefeitos e Câmara Municipais. 
Os malares benetlciários, sem _dúvida, serão os Munlciplo:~ 
pobres, que constituem a grande maioria, empnredndos em 
orçamentos reduzidos, envldldndos e dcsnsslst1dos de pres
tigio politico. 
Como não poderia deixar de acontecer, a Comissão de 
Munlciplos examinará, prlorltariamontc, com a Indispen
sável objetlvldade, o desempenho do atual ~odeio tribu
tário do pnis, cujo tunclonamento, nestes ultimas anos, . 
vem revelando graves distorções c desvios, dentre os qu~ls 
nvultnm a exacerbação do centralismo !Iscai; a sltunçuo 
de Insolvência dn qun.se totnlldade dos Munlclplos, cm 
rncc de seu progressivo endividamento: c n perda. dn cn
pncidndc de Investimento dos cavernas locais c regionais. 
Bnstn chnmnr n ntcnçii.o pnra n dependência financeira 
dn grnndc mnlorln dos Munlciplos que vivem, preponde-

rantcmcntc, das "trans!crênclas" cm VIrtude da crescente 
tnsuflctêncla das receitas tributárias locais. A titulo de 
esclarecimento c para. se avallar as dimensões de preca
riedade financeira dos Munlciplos ver1!Ica-se que, mesmo 
na Região Sudeste, a mais rica do Pais, a receita tributá
ria municipal constitui apenas 30% do total enquanto as 
trnnsterênclas se situam em 56%, Na Região Centro-Oes
te. esses números são, rcspecttvamente, da. ordem de 13% 
para as receitas locais c 71% para as transferências. Nn 
Região Nordeste, as receitas tributárlo.s locâls são de 15%, 
enquant:.Q as trans!crénclas sobem a 68%. Na Região Sul, 
as percentagens são, respectivamente, de 21% e 63%. 
Analisando os problemas da lnsutlclêncla tributária local 
e da extrema dependência !Inancelra, o IBAM concluiu 
afirmando que "em todas as regiões os Municípios têm nas 
transferências sua principal fonte de recursos". 
Acredito, Sr. Presidente, ter esclarecido, nestes breves -:o
mentárlos, a extraordinária destinação de utilidade da 
Comissão de Munlciplos. 
Integrada na estrutura do Senado Federal ela atuará, 
Igualmente, como um legitimo estuário das aspirações e 
reivindicações de todas as Prefeituras e Câmaras Muni
cipais. 

Sob esse aspecto, como ponto de convergência dos apelos 
e sugestões dos nossos Prefeitos e Vereadores, a Com.tssão 
dos Munlciplos contribuirá para corrigir uma omissão es
trutural do Senado Federal cujo prestigio, todavia, sairá 
fortalecido com o seu advento, na forma do ProJeto de Re
solução ora submetido à sua alta deliberação. 
Como demonstra a experténcla dos palses civtllzados mal, 
desenvolvidos, somente com um Poder Legislativo bem apa
relhado, prestigiado e capaz de elaborar boas leis, toma-se 
cxeqüível o Ideal de uma autêntica democracia - o ad
vento do Estado de Direito - compromisso mtrlor de to
dos nós. 

Sr. Presidente, o Projeto de Resolução está vazado nos se
guintes termos: 

PROJETO DE RESOLUÇAO N.• 28, DE 1979 

Cria a Comissão de Munlciplos. 

O Senado Federal resolve: 

Art. 1.0 O art. 73 da !resolução n.• 93, de 1970, Ret;lmento 
Interno do Senado Federal, é acrescido do item número: 

171 de Municípios CCMl. 

Art. 2.0 O art. 78 da mesma Resolução n.• 93/70, referida 
no nrt. 1.0 , é acrescido do Item número: 

16) de Municípios, 17 Cdezcssetel. 

Art. 3.0 A Comissão de Municípios tCMl é o órgão técnico 
de estudos, nrtlculação e colaboração do Senado Federal com os 
Prefeitos c Ciunar~U de Vereadores, cabendo-lhe opfnar sobre as 
proposições pertinentes aos seguintes assuntos: 

I - legislação tributária federal no que Interesse aos muni
cípios; 

II - ajuda financeira federal para planos de obras públicas 
e atendimento de prejuizos decorrentes de calamidade pública, 
que envolva Interesse dlreto de munlciplos de um ou mais Esta
dos da Federação; 

III - Incentivos !Iscais que bene!lclem município, ou munl
ciplos, situados em qualquer área do território naclonnl; 

IV - operações de crédito, Internas ou eo<temas, de qualquer 
nnturcza, em que um ou mais municiplos sejam parte interes
sada; 

V- convênios, em qualquer âmbito, de que um ou mnis mu
nlciplos participem; 

VI - planos viários nacionais, no atlnente a Interesses de 
munlclpios; 

VII - ajuda técnica federal às Prefelturru;, Inclusive propi
ciação de cursos e estágios de treinamento nos órgüos da Adml

. nlstrnção Direta, n tuncionúrlos munlclpnls; 

VIII - árens metropolltnnas; 

IX - medidas de qualquer natureza, não compreendidas no 
espaço de lncld'êncln dos Itens nntcrlorcs, que Interessem nos mu
nlciplos. 
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Paràgrn!o ·único. A Comissão de Munlclplos !CM! podcrà 
promover pesquisas, contcrêncins, reuniões, scmlnó.rios c deter
minar a publlcnçüo de trabalhos cspeclnllzndos, com o objctlvo 
amplo c permanente de estudar c debater a problemática muni
cipal brn.silelrn, sob todos os seus aspectos, c de sugerir ou oro
por medidas de ordem leglslnttvn que melhorem n condição c o 
desempenho do municipto no quadro politico-ndmlnlstrntlvo do 
Pnls. 

Art. 4,0 Esta Resolução eTitrn cm vigor nn data de sua pu
bllcaçüo, revogadas (18 disposições cm contrtirio. 

Justl!icac;iio 

(Feita verbalmente) 

Sala das Sessões, ZS de maio de 1979. - I.,omanto Junior. 

LEGISLAÇAO CITADA 

REGIMENTO INTERNO 

(Resolução 03170! 

Art, 73. As Comissões Permanentes são as seguintes: 
1) Dlrctora (CD) ; 
2) de Agricultura CCA); 

3) de Assuntos Regionais C CARl; 
4) de Constituição c Justiça CCCJl; 
5) do Distrito Federal CDFJ; 
6) de Economia CCE!; 
7) de Educação c Cultura CCECI; 
8) de Finanças ('CF) ; 
9) de Leg!slnção Social CCLS); 

10) de Minas e Energia CCMEl; 
ll) de Redação CCRl; 
12) de Relações Exteriores CCRE!; 

13) de Saúde CCS); 

14) de Segurança Nacional. CCSN); 
15) de Serviço Público C!v!l reSPCl; 
!6) de Transportes, Comunicações c Obras Públicas CCT!. 

Art. 78. A Comissão Dlretorn é constltl1ida dos titulares da 
Mesa, tendo as demais Comissões permanentes o seguinte número 
de membros: 

1) Agricultura, 7 (sete) ; 
2) Assuntos Regionais, 7 (sete i; 
3) Constituição e Just!çn, 13 (treze); 
4) Distrito Federal, 11 (onze); 

5) Economia, 11 (onze); 
6) Educação e CUltura, 9 (nove); (') 
7) Finanças, 17 (dezessete); 
8) Legislação SOcial, 7 (sete); 

9) Minas e Energia, 7 (sete) ; 
10) Redaçi\o, 5 (cinco); 
ll) Relações Exteriores, 15 (quinze); 
12) Saúde, 7 (sete) ; 
13) Segurança Nnclonn.l, 7Csete); 
14) Serviço Públ!co C!v!l, 7 (sete); 
15) Transportes, Comunlcnçiies c Obras Públ!cas, 7 <sete!. 

Sr, Presidente, antes de passar às mãos de V, Ex.• o Projctr. 
de Resolução, quero nnuncla.r nos eminentes Senadores que esta
mos renllzo.ndo um estudo detalhado sobre a. situação tlnanceira. 
dos Munlclplos. E pretendemos, dentro de poucos dias, trazer o 
o.ssunto na debate nesta Casa c, possivelmente, um projeto de 
.emenda constltuclonnl propondo uma nova. dlscrlmlnnçiio de rcn

. das, que atenda nos quase quutro mll munlciplos brnsllclros. 
Nós que temos a vivência desses problemas, bem sabemos o 

que representam c, aqui nesta Co.:m, quantos companheiros já ti
veram o privilégio de dirigir uma Prc!oltum Municipal, jú per
tenceram o. uma Cf~mnrn de Vcrcndorcs, que por lá pnssa.rnm e 

sentiram, como cu, que n11, numa Cilmnrn de Vereadores, tal, 
sem dúvida algumn, a grande pr!Tnelrn escola de civismo que 
despertou cm todos nós este amor pela cnusn pública, onde rece
bemos as primeiras lições, para pnlmllllnr os dlficel::; caminhas 
dn politicn. Quem porventura pode, nesta hora, sobretudo aque
les quo se Interessam pela problemática municipal desconhecer tl.!i 

dlflculdndcs de todn ordem por que atravessam as nossas Prc
!clturns. 

Se núo me engano, cm 1075, uma emenda constitucional pro
curou corrigir, procurou retornar àquela sltuaçüo que o Cóctlrro 
Trlbut!Í.rio proporcionou nos Munlciptos cm 1965. Mas o que esta
mos vcrlrtcando é que as distorções continuam, minguam n cada 
dia os recursos municipais. As Prefeituras estão cadn vez mais en
dividadas, c aquela autonomia municipal sempre defendida c que 
teve cm 1946, através dos seus constituintes, uma dcfinlçflo po
litica, cstó. esvaindo-se ou estó. tornando-se !lcção cm face da 
depcndCncla absolutn à situação !lnnnceirn. 

Quero fazer um apelo nos meus prezados colegas. Já ternos 
ouvido aqui vó.rios pronunciamentos de eminentes !lguras desta 
Casa, os Senadores Almlr Pinto, Orestes Quércla c Pedro Simon, 
sempre trazendo a sua contribuição, c vó.rios outros parlamentares 
também assim procederam. Acredito que esta Comissão de Munl
ciplos vai ensejar uma atuação mais diná.mlcn, uma ligação malar. 
Ela será o !oro de debates dos problemas municipais junto no 
Senado da República. 

Concluindo, Sr. Presidente, agradecendo a atenção c o apoio que 
por certo esta nossa proposição terá não só da Mesa que dirige 
os nossos trabalhos mas, também, de todos os Senadores que com~ 
põem esta lcglslntura, quero, repito, -nnuneinr que dentro de poucos 
dias, apõs a realização das pesquisas c dos estudos que estamos fa
zendo, deveremos encaminhar no Congresso Nacional uma emenda 
à Constituição, lnstltulndo, promovendo uma nova discriminação de 
rendas, dando aos Municípios aqueles recursos Indispensáveis pnra 
que realizem ou participem da tarefa imprescindível que lhes está 
reservada, de ajudar o desenvolvimento nacional. 

Nós sabemos que a atlvldade politica se exerce com multo mais 
Intensidade, com multo mais vigor, dentro da es!cra municipal. 

O Munlcipio é a grande rcalldadc histórica, é a grande rea
l!c!nde geográfica, é a grande realidade social, e a grande realida
de politica. Ê, sem dú\ida nenhuma, onde, com mais intensi
dade, há o desempenho das at!vldndes pnrtldàrlns. 

O Munlciplo, Indiscutivelmente, é dirigido pelo administrador. 
que sofre os impactos dlretos das aspirações populares. t ele que 
recebe, nas horas das vlclssttudes, o toque lnlclnl c o permanente 
apelo do povo para a solução dos seus problemas fundamentais, que 
são os problemas locais. Ê para esta gente, é parn este Munlciplo, 
onde. nascemos, é para este Munlcíp!o. que é a célula que fortalece 
o proprlo organismo nacional, q11c precisam voltar-se agora e lna
dlavelmente as nossas vistas. sobretudo, quando o PresldcnLL da 
Repúbl!ca;o ·próprio Presidente João Baptista Figueiredo, ~em pro
clamado cm várins oportunidades a sua imensa preocupaçao, o seu 
desejo de fazer uma revisão na dlstr!bulçúo de rendas. fortalecendo 
a economia municipal, 'como ratar básico ln.cllspcnsável, tundamcn
tal no desenvolvimento harmonioso de nossa Pó.tria. 

Ê Indo no encontro do desejo dos homens que dirigem os des
tinos da Nação, do nosso Presidente dn República que Jà abordou 
este sério problema, que, em caró.ter pessoal, sem comprometime~to 
nenhum das !unções de Vlce-Lidcr que exerço nesta Casa c tao~ 
somente como um homem que durante trinta c dois anos :-;c de
dicou na estudo dn problemática c da tllosot!n munlclpallstn e 
que, chegando à Câmara Altn da República. comprometido com 
esta !Uosofla, está convencido cada vez mais de que só alcançare
mos com rapidez o pleno desenvolvimento, se começarmos peJos 
pequeninos Munlclplos de nossa Pátria. 

Com estas palavras Sr. Presidente encerro aqui o meu pronun
clnmento destn tnrdc certo de que estn emenda tcró. o npoio unü~ 
nlmc dn Casa. porquanto nüo estabelece nada que nos possa se .. 
parnr. Arcnistas, homens da. Aliança Renovadora Nnclonnl ou do 
Movimento Dcmoeró.tico Brn.slleiro lr-nos-emos unir, no sentido 
de criar este instrumento, instrumento. vigoroso que o Senado 
atunró. em favor dos Mun1c1pios brnsllelros. fMutto bem! Palmas,) 

O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costal - O projeto será pu
bllcndo c permnncccrá sobre a mesn pelo prazo de tres sessões, pur~ 
recebimento de cmcndns, nos termos regimentais. Em seguida, scru 
remetido lls comissões competentes. 

O SR, PRESIDENTE r Alcxnndrc Casto l - Concedo n pnlnvrn 
uo nohre Scnndor José Llns. ' 

O SR. :JOSI: L/NS PRONUNCIA DISCURSO Qrrr. F:N· 
TREGUE A REVISAO DO ORADOR, SERA PUBI.ICADO 
POSTERIORMENTE. 

O Slt, l'RI•:SIDI~NTJ~ !Jorge Knlume) - Concedo u tml:t·.•rn 
uo nobre Senador F'rnnco Montoro, pnrn umn breve comunlcac:iLo. 
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O Slt. FJt,\NCO MONTOitO IMDB - SP. Para uma breve 
eomunlcaçüo. Sem revisão do orador,) - Sr. Presidente, Srs. Se
nadores: 

Dn tribuna do Senado Federal, queremos trazer nossa palavra 
de .solldnrlcdndc aos Jornallstns profissionais que trabalham nos 
Jornn!s O Esi;ulo de S. Paulo e suas sucursnls e Estado de Alagoa.."i, 
que se cncontmm cm greve, relvlndlcando renjustamento salarial 
c reconhecimento dn cstnbllldndc c demais garnntin..s do rcprcsen
tandc de rednçúo. 

. Fp.zcmoli, também, neste momento, um apelo às empresas jor
nalJstlcas c aos seus sindicatos para que, com a maior brevidade 
atcf'!dnm, f!ledlantc um entendimento com os jornnllstas, à. just~ 
relvmdlcaçao, que cstó. llgada a um movimento que ocorre cm todas 
as categorias protlsslonnls do País. 

Súo duns as reivindicações dos jornnllstas que estão ntual
mente ~~m greve: n primeira é o reajustamento da. ordem de 
251,:~,. solJre os seus salãrlos: a segunda é o reconh~clmcnto da es
tabilllL:Ic do seu delegada sindicnl. Cada uma dessas duas rel
vlndlcat;iies é de uma justiça incontestável. 

En ;Jrlmelro Iugnr, é preciso lembrar que os jornalistas não 
estão Jllcltcando aumento; estão pleiteando o reajustamento da 
sua rem une ração. 

H:'t .tmn distinção entre o reajustamento e o aumento: no pri
meiro .:aso, trata-se de manter o poder aquisitivo para corrigir o 
aumento do custo de vida, representado pelo indlce de inflação. 

l><c':uc dezembro de 1978 até maio .de 1979, a lntlação no Brasil 
ntin1-nu índices superiores a 20%', O que os jornalistas pleiteiam é 
aquilo que já !oi reconhecido pela Casa, num debate havido na 
Comlssiin de Constituição e Justiça, em que se aprovou emenda pro
pnsta por nós, estabelecendo que, sempre que a Inflação for supe
rior a 5% no trimestre, se !ará o reajuste, nos termos da inflação. 
Com !;;tn. pretende~se evlbar que apenas uma vez por ano se taça 
o ren.i 1 .. , ~~ de salários dos empregados e dos assalariados em geral. 

.'\:-..-... n, ganharão os trabalhadores, mas ganhará a economia 
naci< ··.d c a ordem públlC"a, porque a situação é de clamorosa ln
jus· ::1.. 

Todo.s os benefícios, os serviços, os gêneros são aumentados 
:~eman;·. wnte, mensalmente. O próprio dólar jã. foi aumentado, 
neste ~1:1C<, cinco vezes, mas o salário do trabalhador deve aguar
dar un< :10 pnra ser reajustado. Este principio Imposto na legts
Iaçii.o sou .ria! já está revogado pelo desuso; as empresas Já não 
o pratlc~\ .. ; prefeituras, como a de São Bernardo do Campo, anun
ciou aqui, ::ttravés da Bancada do MDB, ao Congresso e à Nação, 
uma lei propç:1ta pelo Prefeito e aprovada pela Câmara, estabele
cendo que pcriodtcamente, de três em três meses, ou de quatro em 
quatro meses, se farão nutomatlcnmente os reajustes, para que 
não hajn uma mudança brusca no nível de vida de seus functo
nUri('" n,d., é Isto o que pleiteiam os jornalistas. 

.. lnflação jó. tal superior a 20%: continuar o. pagar-lhes agora 
o qnt ~\ · ~~blo.m cm dezembro, é condená-los n um rebaixamento 
salan.1.i. :·'ui por Isso que disse, e agora reafirmo, que os jorna
listas n .. u pleiteiam um aumento, pleitcin.m um reajustamento para 
não sofrerem uma diminuição no seu salário. 

A segunda reivindicação é o reconhecimento da establlldade e 
das demais g·nrantlas no chamado representante da rcdação, que 
é, dentro da o.tlvldade jornalística, o cargo que corresponde ao de 
rielegado sindical. 

Todas ns leglslo.ções reconhecem como um desdobramento da 
Uberdadr. sindical a gnro.ntla outorgada àqueles que representnm o 
sindicato ,Jentro de cada empresa. 

Süo duns reivindicações de absoluta justiça. Por Isso, ao mesmo 
tempo cm que mencionamos essas duas relvindtcnções e manifes
tamos a elns a nossa solldartcdnde, que é de toda u Bancada do Mo
vimento Democrático Brnslletro, dirigimos um apelo às empresas 
jornalisllcas para que, dlnnte dessa realidade c da evidente justiça 
dn rclvlnctlcnção, atendam rapidamente a essa sallcitaçfi.o dos tra
balhadores da Imprensa. 

Quero concluir, Sr. Presidente, dizendo que aqui se renllzn, em 
ponto pequeno, o que está. ocorrendo cm todo o Brasil: a politica de 
achatamento salarial levou grande parte da população brasileira a 
uma situação de desespero. O saló.rlo é achatado, mas os lucros 
de grandes empresas mantêm-se altos; n divido. externa o.umcnta, 
o lucro dns multlnnclonnis escapa n qualquer controle, 

Com rnzão dls.'IC o grande historiador brnsllelro, um dos ho
mens públicos de malar respeito deste Pais, Josó Honório Rodrl
uucs: "O nosso regime está se tr~natormnndo num regime dos ricos, 
pelos riscos c para os ricos". 

O nu~:-iO npclo poderia ser sintetizado numn frase que é n repe .. 
tlçilo dn 1~rnndc cxpressüo de Lincoln: 11: preciso que, no Brnsll, 
o reglme .'>t!jn do povo, pelo povo c pnrn o povo. 

F.ru !'que tlnhn n dizer, Sr. Presidente. IMult<J bem! l 

O Sr. l'edro. Simon rMDB - RSJ - Sr. Presidente, peço a 
palavra como Llder, para uma breve comunicação. 

O SR. PRESIDENTE !Jorge Kalumc) - Concedo a palavra 
ao nobre_ Senador Pedro Slmon, como Líder, para. uma. breve co-
munlcn.çao. . . 

O SR, PEDRO SIMON IMDB- RS. Como Líder, po.ra uma 
breve comunicação, Sem revisão do orndor.J - Sr. Presidente, 
Srs. Senadores: 

Por decisão da. Bancada do Movimento Democrático Bras1leiro 
cm reunião renllzada ontem, e por determinação do nobre Líder 
Paulo Brossn.rd, nós nos dirigimos ao Governo brasileiro para 
expor o seguinte !ato: no dia 18 de abril, a arugu:úa Della LI! 
Rulbal Plrottl, saindo de seu pais, pediu asllo no Governo bra
sllclro, exatamente na Policia Federal do Estado do Rlo Grande 
do Sul. 

Elo., que saiu de seu po.is por motivos eminentemente de ordem 
politica, pediu nsllo à nossa Pátria. t clnro que ela sollcltou asllo 
no Br!15ll porque devia conhecer, como nôs todos conhecemos, a 
tradlço.o do povo e do Governo bro.silelros, em reconhecer a legi
timidade do direito de asilo e, no longo de sua História sempre 
o concederam àqueles que buscaram uma solução pn.ra' os seu.s 
problemas, suas dl!lculdades de ordem de !ncompatlbllldade poli
tica em nosso Pais. 

No dla 12 de abril, De!la Lll Rulbal saiu de seu Pais para tugir 
da prlsão politica; velo para o Brasll e, pedindo aqui :!SUo· está. 
politicamente presa em nosso Terrltórlo. Está presa na PeiÍlten
clárla In3tltute Femlnlno Madre Pelletler, penltenclárla de mu
lheres condenadas por ct1mes comuns, na cidade de Porto Alegre. 
Desde o dla seguinte em que ela pediu asllo. !lcou em liberdade 
mas no dia 20 foi detida e, até agora, não se tern nenhumã 
noticia. sobre essa. matéria. 

Eu pediria, através de V. Ex.n-, a tro.nscrição, nos Anais da 
Casa, de Importante matéria publicada pelo Zero Hora de Porto 
Alegre, onde não apenas se faz uma n.nállse sobre o direito de 
nstlo, sobre o seu pedido, como também os juristas da minha ci
dade, de Porto Alegre, a começar pelo Presidente da Ordem dos 
Advog!_!.dOs, _Dr. Justino Vnsconcellos, Seção de Porto Alegre; pelo 
Sr. Joao Dentlce, ex-Presidente da ARENA de Porto Alegre· pe
lo Sr. Celestino Goulart, Secretário do Interior e Justiça' em 
Porto Alegre, ex-Líder do Governo na Assembléia. Legl.sta'tiva · 
pelo Bispo Urbano Algayer, Bispo auxiliar da Catedral Metropoll: 
tana; pelo Padre Dn.lvlt e outras autoridades, todns unânimes 
em que a BrasU não pode, absolutamente, manchar a sua tradição 
de dlr~lto de asilo que o Brnsll sempre concedeu e deve conceder. 

Ha poucos dias, a imprensa do centro do Pais publicou uma 
carta da jovem uruguaia, endereçada no General Figueiredo. 
onde ela lembrava, que ern outrn.s épocas, o seu pais concedeu o 
direito de asllo ao p:ú do General Figueiredo quando, exata.mente 
tugindo da prlsão politica na nossa Pátria, buscava no Uruguai 
uma posição de liberdade para que pudesse em liberdade vtver • 

Parece-me, Sr. Presidente, que é essa. a expectat1\'0. da Nação 
no senUdo de que manterá ou não manterá o BrasH a. sua tra~ 
d!ção, principalmente se o regime urugu:tlo, hoje, é um regime 
r~almentc de pol[tlca dl!icll, mas tal o próprio Uruguai que, atra
ves de sua tradiço.o, ate ontem concedida a brasileiros argentinos 
chilenos, homens da América e até da Europa, o dlr~lto sagrn.d~ 
de asilo. Esse é um direito que o Brasil reconhece, essa é uma 
tradlçao que honra a História brasileira. 

Estamos nessa expectativa c espero.nça, oJnda que os fato.s 
demonstrem - nesses longus di:!S em que alguém rugiu de seu 
pais para não ser preso, pede asilo e vai encontrar nqul a prisão 
da qual tugiu lá - uma estranha fórmula de se posslbllltnr o 
n.s11o; apesar disso, n Bo.ncada do MDB, em decisão unânime 
tomada ontem, através dn. minha palavra, representando o pen
samento do Llder da Bancada, dlrlge-se no Governo brasileiro 
cxternando o seu pensamento, allando o seu pensn.mento e o da 
Naçiio, _de que a tradição brasileira de generosidade, de conceder 
o.sllo, nno será absolutamente esquecida nesse momento. 

O Sr. llenrlque de La Rocque (ARENA - MA) - V. Ex.• me 
permite um aparte, nobre Senador? 

O SR. PEDRO SI~ION CMDB -RS) -Com todo o prllZer. 
O Sr. llenrlque de La ltoeque (ARENA - MA) - o !ato que 

V. Ex,u. traz no conhecimento do Senado se reveste da maJor gra
vidade. Portanto, ouso Indagar ao nobre Senador pelo Rlo Grande 
do Sul se essa jovem que se encontra dettdn., cm Porto Alegre 
cumpria pena de condenação na Uruguai. Segundo, se foi impe~ 
trndo, n seu favor, alguma medida. de hnbeas corpus para que 
na rcalldadc, não se consumn.sse uma vlolôncla que, à prlmclr~ 
vista, choco., como bem disse V, Ex.n, os sentimentos que sempre 
guiaram a politica brwlllclrn. de asilo. Ii: uma tese que me empol
ga, donde para tormular um juizo completo sobre n. hipótese ju
rtdlcn, !ognrln crua poss,hel. que V. Ex.u me desse cssn.s duns 1n
formnçocs gnt:_n que- const1tuls.scm premissM do meu jul{~nmcnto, 
cm mntérln tu o tmportnntc. Acho que V. Ex.11 trouxe, nn. rcu.IJ-
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dade, interpretando o pcrummcn4J do Movimento Oemocró.tico 
Brnsilclro, um !ato do. maior rclcvâ.n.cin., que sem dúvida. constitui 
violação expressa à tradição brnsilclra, concernente à. sua. orien
tação do nsllo, cm toda a sua História. 

O SR. PEDRO SIMON CMDB -RS) - O !ato que determinou, 
no Uruguai, a prisão da jovem, !o! eminentemente politico. Ela 
rol posta cm llberdnde e quando imaginou que seria presa nova
mente é que saiu do Uruguai e velo pa.ro. o Bra.sll. Quando velo 
po.ra o Bra.sU, ela estava cm liberdade. 

O Sr. Henrique de La Rooque CARENA -MAl -Multo obri
gado a V. Ex.n. 

O SR. PEDRO SIMON CMDB - RSI - Aproveito, Sr. Presi
dente, para., como brasileiro, dizer da emoção que o Brasil sentiu 
quando o Governo da Argentina determinou a soltura do brnsi
lelio, Já condeno.do, o Flávio, e cujo drama. toda. a Nação acom
Pfl.llhou: doente, tra.ns!erldo de prisão em prisão. Os apelos, prn.
Uc:amente de todo o Brasil, e tenho a certeza de que inclusive rJo 
próprio Itamn.rati, chegaram à 1\.rgentina. Não, naquela alttaa, 
evidentemente em !arma de pressão, mns em !arma de generus.
do.de, no sentido de que, não tentando interferir na soberanin do 
pn.ís irmão, se pudesse conseguir, através da expulsão de Flávio 
da. Argentina, que ele refizesse sua vida em outra. pn.rte, no mundo 
inteiro, em diversos países que o pudessem abrigar. A Argentina 
e o seu. governo !oram sensíveis nos apelos da generosidade do 

· · povo brasileiro e do próprio Itamara.tl c lá, felizmente, se conse
guiu que, apesar de condenado, e condenação transitado em Jul
gado, o governo argentino houvesse por bem, através da. ttgura da 
expulsão, mas a !igura da expulsão era a que cabia no caso, per
mitir que Flávio possa recuperar sua saúde em qualquer país da 
Europa. De certa torma., é o que espero.mos com relação a essa 
jovem que não conhecemos e com a qual não temos nenhuma 
palestra., nenhuma ligação, jamais a vimos pessoalmente. Parece
me que n. oportunidade que ela tem de refazer sua vida, por 
divergências tão e exclusivamente de ordem política., quando aqui 
nesta. Cn..c;_a não há nenhuma !acção, ARENA ou MDB, olhando 
os antigos partidos, não há uma !acção que possa atirar a. primeira. 
pedra, e não reconhecer que, daqui do Brasil, muitos saíram para 
o exterior, buscando lá o asilo na. expectativa de encontrar a. liber
dade que, por questões políticas, não teriam neste Pais .. Esta, a 
tradição que os brasileiros sentiam, não apenas o pn.t do General 
Figueiredo, mns também outros brnsllelros Ilustres, como o Gene- · 
rnl Costa e Silva, ex-Presidente da Repúbllca, e o Coronel Peraehl 

· Barcellos, ex-Governador do Rio Grande do Sul, que gozaram do 
direito de nsllo no Uruguai. Pois são exatamente essns autorida
des e o povo brnstleiro que devem reconhecer aquilo que, na mi
nha opinião, é um dos mais sagrados dlrelto.s universais, de que 
ns minorias Injustiçadas possam se valer, em outros países: o di
reito de usufruir de umn. liberdade que não gozam em seus pró
prios países, por motivos exclusivamente de ordem politica. 
!Multo bem! Palmas.) 

DOCUMENTOS A QUE SE REFERE O SR. PEDRO 
SIMON, EM SEU DISCURSO: 

O ASILO QUASE NEGADO 

O Itama.ratl prossegue as consultas, mas aumenta a. 
possibilidade de uma negativa brasileira 

As possibilidades de concessão, pelo governo brnsllelro, de nsllo 
territorial para Della Lll Rulbal Plrottl, a uruguaia que entrou 
clandestinamente pelo. fronteira. do Rio Grande do Sul, na semnnn. 
Santa, e ainda se encontra. presa no Presidio Feminino Madre 
Peletler, em Porto Alegre, começam a !tear bnstante remotns. En
quanto o governo brasileiro continua a averiguar - através de 
consultas diplomáticas do Itamaraty à ehancelerla uruguaia -
a .llernc!dade das nleg~ões contldns no processo de nsllo territo
rial, aberto pelo Ministério da Justiça, com base no pedido en
caminhado pelo advogado Décio Freitas, no Congresso Nacional 
vtírlos parlamentares Inclinam-se a. acreditar na versão extra-ofi
cial de que o ns!ID será negudo "para evitar a abertura de preceden
tes'\ comunicada ao Senador Paulo Brossard, pelo ministro da 
Justiça, Petrõnlo Portella. Em cnso ·de negutlva do pedido, Del!a 
seria encaminhada ao Alto Comlssnrladq das Nações Unidas parn. 
Refugiados que, então, trataria de conseguir outro pa.Ls para n 
!ugltlva residir. 

Embora todas ns especulações acerca da decisão que tomará o 
Governo brnsllelro cm rclo.çüo no caso, por enQuanto, sejam meras 
•uposlções, o 'deputado !ederal Audállo Dantas, do MDB de São 
Paulo, adiantou ontem que a Indecisão do governo cm conceder ou 
não o nsllo decorre dns conhecidas Ugaçõcs que os mnntém entre sl, 
prlnclpalmcntc no tro.to de n.ssuntos politicas. O Deputado pnull.s
tn também cln.ssi!lcou como lntlucntes cm !nvor do. ncgatlvn ns 
relações econômlcns entre o Brasil c o Urugun.l. "Como se sabe", 
:trlsou Audúlio Dnntns, o Brnsll mantém a bnlnnçn !nvorável no 
Urugunl, como forma de njudaí.-lo. Em virtude disso, nn opin!úo 
de Auclállo Dnntns, poderia :JCr crlf~dn. umn. sltunçiio constrrmgcdorn 
entre os dois re~Simcs no (~~lSO de concrt..süo do asilo terrltorlnl. 

Um dos ünlcos parlamentares, cm BrnsiHa, que ainda acredita 
na concessão do asilo pn.ra Dclla LU é o Deputado Gerson Cnmatn, 
da ARENA do Espírito Santo c um dos lideres da comissão mista 
que visitará Argentina, UrugunJ c Paraguai, com vistas a scn~ 
slbUlzar os governos desses pn.lses n. libertarem presos politicas 
bro.silelrós. Parn. Gerson Cama.tn, "este ctu:~o não depende da von
tade das autoridades ntualmentc no poder, mtu:~ slm de cumprir os 
acordos dos quais o Brasil é signatário". 

Por outro lado, a hipótese de Della LI! ser extraditada pelo 
governo brasUelro, cm caso de pedJdo do Uruguai, está parn vários 
parlnmcntarcs, completamente afastada. Segundo Airton Soares, 
do MDB de São Paulo, que junto com Gerson Cama.ta lidera a 
comissão, existe tradição pnrn ser tomada essa decisão. "0 que 
existe, trlsa Airton Soares. São exemplos opostos, como a negativa. 
do governo brasileiro cm devolver Hugo Bressnnc c Natento Sá 
Leal, refugiados que o governo argentino queria que tossem de~ 
volvidos". No caso dos argentinos, o Brnsll negou a extradição. 
Encaminhando-os ao Alto ComUlsnriado das Nações Unidas para 
Refugiados - ACNUR - que posteriormente os mandou pnrn a 
Colombln. Baseado ncs mesmos argumentos de seu colega Audállo 
Dan tas, Airton Soares também não acredita cm concessão do asilo 
para. Lll. "0 governo deverá. negar o pedido", acentua o parlamen
tar paulista. 

Apesar da concordância cm prestar declarações a rc.;;pelto da 
situação de Dclla UI, multas pnrlnmcnta.res, principalmente opo
slcionlsta.s, temem que oplnlões pessimistas a respeito da concessão 
do asilo territorial venham a diminuir ns possibilidades da uruguaia 
permanecer no país, Um desses contidenclnva ontem que, ''se co
meçarmos a admitir a negativa, mais facilmente ela se concrctl· 
zaró.". Em que pese, no entanto, todos os cuidados sobre o caso, 
até ontem nenhum deputado ou senadqr havia. ocupado a tribuna 
para, pelo menos, apelar cm tavor de concessão do asilo. Afora 
ns declarações feitas à imprensa, a nção parlamentar llmitou-se 
apenas nos cantatas tcletõnlcos entre o líder do MDB no Senado 
Federal, Paulo Brossard, com o ministro da justiça Pctrõnio Por· 
tella., que prometeu, nos próximos dias, pronunciar-se oflcialmcnte 
a respeito da situação de Della Rulbnl. Na quarta-letra, o Senador 
Pedro Simon prometeu levar o assunto a apreciação da bancada 
do partido na Casa, para, em conjunto, ser tomada uma posição 
de!lnltlva do partido sobre o caso. Entretanto, a boa vontade do 
senador acabou frustrada., uma vez que, por uma. série de atritos 
em relação no posicionamento da· bancada nas discussões dn 
Emenda Montara e outros assuntos em pauta. no congresso, a reu
nião até hoje ainda não se realizou. 

Para o Senador Pedro Simon, além da demora cm decidir so
bre o pedido de asilo e os rumores cada vez mais acentuados de 
que este será negado, o que causa também estranheza é o ta.to de 
Della encontrar-se, desde o dia 20 do mês passado preSll.. Na opi
nião de Simon, "Della !uglu do Uruguo.l em busca de liberdade, no 
entanto, um dia após apresentar-se à.s autoridades brnsllelras, !o! 
encarcerada." Com respeito às posslbll1dades de concessão do a.sllu. 
Simon ainda se mostra um tanto con!lante. "Será dl!lcll o Governo 
romper n tradição, que é de conceder asilo a re!ug!ados", !rlsa o 
senador. 

Jlá um mêo Lll ful:la para o Brasil 

Texto de lmara Stallbnum 
"Sinto multo mas não pretendo ser um imperador. Não é esse 

meu oticlo. Não pretendo governar ou conquistar quem quer que 
seja, .. Todos nós desejamos ajudar uns nos outros, Os seres hu
manos são nsslm ... Desejamos viver para a rellcldnde do próximo 
- não para o ln!ortúnlo. Por que havemos de odiar e desprezar 
uns aos outros. "Neste mundo há. espaço para todos. A terra, que é 
boa c rica, pode prover todas as nossas necessidades". 

Hó exatamente um mês, acreditando Instintivamente em boa 
parte dos prlne!plos contidos no trecho acima transcrito de "0 
1l'ltlmo Discurso", do !lime "O Grande Ditador", de Charles Cha
plin, uma jovem castelhana pnssou a ser conhecida pela Policia 
Federal gnücha e pela Imprensa, por ter ousado tugir de seu pnJs, 
onde deveria cumprir uma segunda pena de cinco anos, por en
volvimento politico Ilegal, c ter logo em seguida, se transtonnndo 
na primeira cidadã uruguaia a pedir nos últimos 15 anos, nsllo 
politico ao Brasil. 

Se além de clamar por proteçiio c jUBtlça, Dcllll Lll Rulbal 
Plrottl, 27 anos, tinha alguma secreta missão a desempenhar cm 
território brnsllclro. esta serln, segundo aqueles que consideram 
pedidos de asilo politico um teto normal em pnlses relativamente 
livres, n de ser um termómetro 1nvoluntó.rlo dos verdadeiros pro
póslto.'i de se nroporclonnr umn niM!rturn democrà.Ucn Uo Brnsll. 
Ao solicitar nsllo iLs nutortdndcs brnsllcirn.s, no dia 19 de abrll, n 
cstrnngclrn cstnrin cvocnndo umn velhn trndlçiio nnclonnl, nHá::> 
muito comum cm dcmocrnclas: o cumprimento nos acordos ln
tcrnnclonuls que preservam os direitos humnnoM. 

Htí. quem considere passados 30 dlns dc~de que a 1~ lll' abril 
D telefone tocou nu CJlHL'ie deserta rednçüo de Zero Jlora lt.:ra I'P-
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rindo), e o repórter fotogrártco Antonio Carlos ~atnldn., o único 
nome conhecido por LH cm Porto Alegre, soube de sua pr..csença, 
e n um mês, desde que n jovem ftlhn de um comcrclnntc em MonN 
tevldéu foi aprcscntndn no Depurtnmcnto de Policia Federal, que 
já demora demais uma resposta. do Ministério da Justiça sobre o 
cnso. Dcp_utndos cstndunls c federais, senadores, rcllglosos e nd· 
vogados tem com unanl~idade os primeiros, mesmo sendo a.re
nl.stas ou cmcdcblstns, - destacado a legalidade do pedido de 
aslJo formulado por Dclin L!l e :l quase obrigatoriedade do Gover
no brasileiro cm dar uma resposta positiva à solicitação. Ou o 
Ministro Pctrônlo Portclla asila, em nome do Brasil n Jovem 
estrangeira c dínntc do fato comprova existirem verdadeiras ln~ 
tenções dcmocró.tlcns por parte do atun.l Presidente Flguclredl), 
ou Delln 111 será encnmlnhadn a alguma embaixada par:t de lá 
atingir o pais nstlante de sua prr.feréncla, tudo l.!lso acontecendo 
diante de brasileiros de rosto franzido e de.scon!lados. Traídos os 
brasileiros, a respeito dos propósitos democr:i.tlcos anunciados, a 
estrangeira teria !cito o papel de ingênun, por ter acreditado 
numa resposta positiva por parte do Governo brasileiro. 

Torturas, lembrança incõmoda 

Ela não gosta de relembrar as torturas. Nestes momentos, 
com o rosto vermelho, quase chora, Porque foram áridos e cruéis 
os nave meses em que Delia Lll Ruibal Plrotti esteve em poder 
das Forças Armadas uruguaias, de 5 de abril de 1975 até 18 de 
janeiro do ano seguinte. A 5 de abril deste ano, enquanto gozava 
llberdade vigiada, surgiu a comunicação de que sua pena havia 
sido alterada, Ao invés de estar enquadrada no artigo "60 VI" do 
Código Militar - dar assistência a pessoas ligadas a organismos 
subversivos - passava a enquadrar-se no "60 IV" do mesmo có~ 
digo - relacionado à açõ.o subversiva, atentado à Constituição 
no grau de conspiração e porte de material explosivo. 

Algumas sacolas cheias de calças de brim e casacos de lã, sa~ 
patos de plataforma, e LU resolveu abandonar os pais,' em Mon~ 
tevidéu, De ônibus, carona em caminhão, e táxi, chegou a Porto 
Alegre c no dia 12 de abril, cedo da tarde, entrava em cantata 
com o jornal Zero llora, à procura do senhor Antonio Carlos Ma~ 
falda, repórter fotogritico. 18/4 - Sua existência passa a ser 
conhecida pela Polícia Federal. 

19/4 - Lll é apresentada por seus advogados, Décio Freitas e 
Juarez Jover, â Policia Federal. Na ocasião a PF recebe petição 
solicitando o asilo político. A uruguaia permanece custodiada por 
Freitas. 

20/4 - Lll permanece na PF c o Ministério d:t Justiça. ainda 
não tem conhecimento otlclal do pedldo de asno. 

23/4 - O Ministro Petrônio Portella e o Senador Paulo Bras~ 
sard conversam sobre o caso de LU. o primeiro diz que o do~ 
curncnto .sollcitnndo asilo jú. estíi. em seu poder. A PF diz que 
apenas no dia anterior a petição fora encaminhada, Segundo 
Lulz Almendros de Oliveira, delegado de Estrangeiros, houve de
mora, em conseqüência de talhas na primeira comunicação. Décio 
Freitas requer que a PF passe a custodiar LU. 

24/4 - Décio Freitas divulga nota contestando a afirmação 
da PF sobre a existência de ralhas na petição solicitando asilo. 
Coma a acusação está relacionada ao rato de o advogado ter as~ 
.slnado o documento com a ret1ticacão da estrangeira, Freitas es
clarece que possui procuração com· poderes expreSsos e especln.is. 

25/4 - Alta !ante do Ministério da Justiça diz que é bastan
te provável que o Governo braslleiro resolva, nos próximos dias, 
conceder o nsllo territorial. O pedido de asilo etetlvamente, ain
da não chegou às mãos da Ministro Portella. 

. 26/4 - Flnnlmente o pedido chego n Brnsllln, O conselheiro 
Bernardo Peric:ahs, porto.-vaz do Itamarn.ti, diz que, dentro de 
uma semana as consultas ao Governo uruguaio, sobre ns nlega
~ões contidas na petição, estejam concluidns, c o parecer, cm 
mõ.os de Portelln. 

30/4 - e segunda-lclrn e o processo contendo o pedido de 
:l.'lla já chegou ao Ministério dns Relações Exteriores. Autorida
des fedcrnls decidem manter n urugunln em prisão ndminlstrnti
vn por 00 dlns. LI! pns.sn então pnrn o Instituto Feminino Mnctrc 
Pelletler. 

3/5 - DICicllmente, acredita Décio Freltns, LI! llenrú em prl
,'iii.o cspecinl ate o finnl do prazo de 90 dias. O Ministério da Jus~ 
tlça deverá mnnlrestnr-sc sobre o caso antes disso. 

7/5 - Altrúr Vcnzon, Superintendente dos Serviços Pcnllen~ 
clárlo/i di<'. que, expirndo o prazo de 00 dia.s, se o Governo hmsl~ 
Jrlro nnda disser sobre o pedido de nsllo, a uru1~unh~ voltnrá n. ser 
umn clandestina no Bra:.;ll. 

H/5 ···- Informações extrn~oflclalli Indicam Qllf' a OovNnn brn
·"lclro t~stnrln lnellnado a lndt'ft>rlr o pedido rlt~ asilo da unu~uala, 
JHII'quu eu111 a conees.'iÜO, abrlrln um pn•ct•dt~nte e t•stlmularla o 
:;un~llilt•nto dt> um Vt'rdadr·\rn :;urto de mll~ralltt•,-> Ul'\lj~ualo;; no 
ilmsll. 

Enqucte: Todcm 1\póian1 a Conc.essão do Á:;ilo 

O que você pensa a respeito de o Brasil conceder ou não n.sl
lo politico à uruguaia Della LIJ Rulbal Plrottl, chegado. a Porto Ale· 
gre no dia 12 de abril passado a apresentada .tonna.lmentc ao 
G<lverno brnsllelro no dia 18 do mesmo mês? Essa pergunta tot 
fel ta, ao longo destes mais de 30 dlns de espera por uma decisão 
do Ministério da Justiça, a dlvcr~os setores da. sociedade. Foram 
ouvidos os políticos, os advo~ados, a Igreja Católica: a Evangélica 
de Confissão Luterana, a Metodista e a Episcopal, E não !oram 
poucos os representantes destes setorcs qut: ligaram a expectativa 
pela concessli.a do asilo sollcltado com a nnuncinda abertura de
mocrática brasileira Uda como cm andamento. Multas foram os 
politlcos, principalmente llgados à Oposição que concordaram 
com o pensamento Inicial de Décio Freitas, um dos de!ensare.s 
da uruguaia no Brasil to advogado diz que a resposta no pedido 
de asilo será um teste etctlvo aos propósito de criar uma demo
cracia no Brasil, conforme anunciou, em seu discurso de posse, 
o General João Baptista Figueiredo). Estas são as opiniões 
destes :segmentos sobre o caso: 

Advogados: Jogo da Aberturn; 
Justino Vasconcellos, Presidente da Ordem dos Advogadas do 

Brasil, seção Rio Grande do sul: 

"0 Brasil vai conceder o nsUo politico a Delea Lli RuJbal Pi· 
rotU e por três razões: a primeiro. é que a concessão é importan
te no jogo da abertura política. Em segundo lugar, talvez Induza 
o governo uruguaio a 11bertar brasileiros detidos, porque não se 
pode esquecer que no jogo politico nem todo o "não" provoca. dis
cordância, nsslm como nem todo o "sim" provoca. concordância. 
Em terceiro lugar, a concessão do asilo é importante no contexto 
ainda da. abertura política, e eleva a imagem do Brasil no con
ceito das nações civilizadas. O Brasil não negará o asilo político, 
porque o asilo, para nós, é uma questão também de trndlção, 
Asilar esta uruguaia não slgnltlca por outro lado, que um núme
ro elevado de uruguaios p~rsegUidos politicas deverá procurar o 
Brasil. Nestes 15 anos não ho.uve uruguaias pedtnd{l asilo aqu1, 
porque eles é que não vieram, Este pedido de Della LI! não pode 
ser encarado coma um precedente porque o astlo é tradicional na 
América Latina." · 

Marcu.' Melzer, advogado, presidente dn comissão criada pela 
Ordem dos Adv.agados gaúcha para investigar os ratos ligados ao 
seqüestro do casal de uruguaios, em Porto Alegre: "O Governo 
deve conceder asilo a esta moça. depois de constatar se ela teve, 
de !ato, uma Importância politica em seu país, O direito de asi
lo ê uma realidade existente na Legislação de Estrangeiros, elo.~ 
barada depois de 1964. Por Isso vejo o asilo político como uma 
!arma normal de tunclonnmento das nossas institulcões jurid1~ 
cn.s." 

I::éclo Freitas, um dos dois advogndoo de Della Lll Rulb:ll 
Plrottt, em abril, ao apresentar a urugunla. à Policia Federal: 

"0 Governo do Brasil não negará asilo político. que. ê uma 
Instituição humanitária, a essa cidadã urugunl>.. Contia especial· 
mente na sensibilidade politica do Ministro da Ju,tlça, Senador 
Petrõnlo Portella, e no Presidente João Baptista Figueiredo, cujo 
p::U també-m tal um perseguido político, drama que conheceu em 
sua infãncla. As colsns no BrnsU mudaram desde o dln 1.0 de jn
nelro. O Brnsll vive hoje em "estado de direito". O processo do 
abertura politica brasileira é de conhecimento Internacional c 
um rato multo importante, especialmente paro. os países vlzinhM 
no nosso, que sofrem a Influência do Brasil." 

PolitiCOti: lhilo e Lei e Direito 
João Dêntlce, ex-Presidente do Dlretórlo dn ARENA do Rio 

Grande do Sul: 
"Sou de oplntiio que a concessão do asilo politico soliclto.do 

se .harmoniza perfeitamente com a velha tradição brasileira de 
hospltnlldndc, sem talnr nn trndlção do Direito Internnclonal. Tc
mos que ser fiéis a nosso. trndlção, porque desde os tempos tdos 
as presos politicas sempre tiveram nsllo nqui. Quem tem que rixar 
as dlretrizes sobre o cnso somos nós, tléis no nosso passado de 
tradição e núo. o Urugunt. Não considerando que a concessão do 
nsllo sirva purn. dcmnnstrnr que h:í umn abertura políttcn em 
nndnmento, pois n ncolhldn politlcu dnta dos primórdios do pnls 
c se não !o! comum nos Ultimas unos era porque os estrangeiros 
núo pcdlnm nsUo: Trnnqüllnmente, perfeitamente, acredito Q)JO 
o Brn.sll concedera o asilo pedido, e nüo tenho dúvidu." 

Pedro Simon, Senador do MDB: 

"0 pedido de asilo é natural .e comprccnsivcl em qunlqucr pu!~ 
sallcit~do. 1!: a ~~randc oportunidade de dnrmos t."Xemplo de rcs~ 
peito a dcmocrncla." 

Cnrlo.s :\u~nJ.'ito dP SoU'I:n, Deputado Estndual do 1\IDB: 

"O :t~ilo }lolít.lco nn. A.rn1·1'lca Latina :-;cmprc foi uma ln:;t.it.ul
'~úo ~·onsar~rada." 
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Rut Dlehl, Dt'putaclo Est~Jdual. lidcr dn. bJncadn arenl~ta n;l 

A.<iscmbléla Lcglslnttvn: 

"O Brn.sll C um dos sig:natárlos do cDnvênlo Jnt{•rnaclonnl 
pnrn n concessão do asilo político, nsslm como hi brasileiros que 
busr:nm asilo politico cn\ outros países." 

Paulo Bro.ssard, Senador c lidcr do MDB no Senado: 

"O asilo politico é uma instlt.ul~llo ~encrosn. Acho que o Brn
sll n:io tem motivo para ne~ú~lo a qualquer pessoa." 

Mateus SchmidL, ex-Deputado Estadual, cx-Vlcc-Líder nn Cú
mnm Federal c um dos reorg;anlzadorcs do PTB: "Para nós no 
Brasil, o pedido de n.sllo de parte de um estrangeiro dá u enten
der que iniciou um proc~sso de nbcrtllra politica. O que nflo se 
está entendendo é a maça uruguala c::;tar sob vigllâncla. Não se 
entende a dctcnçüo da estrangeira, pois nt:nhum patriota bras!· 
lclro pretende que sua p:itrla, no Invés de conceder desde lo~-to 
o asilo mantenha o (>stran(~clro encarcerado, l::;so nos deixa de
sarmâdo:; c nos motiva a lançar protesto veemente, O estrangeiro 
que pede ::.silo quer ficar sob n. guarda do país no qual recorre. 
Neste .sentido, se o Governo brasileiro ncha que para dar sc~-tu
rança à uruguaia deve mantC-la encarcerada, reconhece que não 
há liberdade neste pais. Entúo, que se efctive as condições da 
democracia para que não haja mrus casos como este, Se o Brn.sll 
vai conceder asilo? Deve conceder, e o clamor do povo. lt a reci
procidade das nações livres que deve existir. Quando o Uruguai 
era democrático, concedeu asilo político a centenas de brasilei
ros. A hlstâria do Brasil está rica de cidadãos que pediram asilo 
político ao Uruguai c fornm recebidos. A tramitação era r:'lplda. 
era questão de horas, de dias. Nunca - não tcnh'J conhcctmcm
to - brasileiro algum pediu asilo e foi encarcerado." 

Guida Moesch, Deputado Estadual da ARENA: 

"O asilo C um desses direitos c garantias Individuais. 'J:: para 
pór a pessoa no nbrlg:o de perseguições políticas e do arbitrlo. 
Para ser dado, C necessário que se configure a existência de uma 
atlvldade politica, não Importa se de esquerda, de direita ou ccn· 
trista. Se se configurar que esta moça ê somente acusada de cri
me político em seu pais, o Brnsll tem que lhe dar asilo.'' 

Celestino Goulart, ex·Deputndo Estadual da ARENA e ntual 
Secretário da Justiça Estadual: 

"O asilo tS um direito que a urug:ua.la Dclla Lll tem pelo Di· 
rcito Internacional Público. O fato de ter sido concedida prisão 
especial a ela é uma forma de demonstrar que o Governo estfl 
examinando o caso. Para mim. a concessão ou não do asilo não 
pode .ser relacionada com a abertura politlcn. Ê um caso comum, 
embora o pedida da uruguaia .sejn estranho. Pelo menos é um fato 
comum cm todas as nações, Esta moça estava ameaçada c to~ 
mau precauções." 

Cícero VIana, Deputado Estadual da ARENA: 

"Olho com simpatia o pedido de asilo no Brasil, afinal, nos· 
so país mantém relações de amizade com o Uruguai. O mais rá· 
pldo passivei o Brastl deverá se manifestar sobre o pedido, Não 
havendo Impedimento de ordem legal não vejo como não aten
der o pedido." 

Jtelig'iosos: Um Ato de llumanidnde 

D. Urbano Algnycr, Bispo Auxl!lnr de Porto Alegre: 

"Em- primeiro lugar, estranhei que a uruguaia fl:t.r.ssc critica~ 
à comida do Instituto Feminino Madre Pellctlcr, logo que foi 
transtcrldn parn Ió.. O que eu conheço dn. pcnltcncláriu é que lli 
existe multa .solidariedade 1mtre as presas. Em st::gunda lugar, 
acredito que asilo político o Governo sempre deve dnr, ainda 
mais que o Brasll, como é reconhecido por todos, cstã voltando 
à normalidade democrD.tlca c o simples fat~ de uma uruguaia 
ter pedido nsllo ao pais JD. ê um sinal positivo ele abertura. Para 
conceder asilo político a gente não pergunta. pela crença Ideoló
gica da pessoa. Naturalmcn te não se concede asilo n criminosos 
comuns c sim a pcssons que sofram pressões politicas em seu 
pais." 

Reverendo Nelson Betts, dn Igreja Metodista wesley: 

"Pessoalmente creio que todo o pedido de nsllo politico de
ve ser atendido dentro das clrcunstúnclns que o promovem. Se 
umn pessoa pede asilo na minha ctHm, cu dou. Em tese, quem 
pede nslla está em :;Jtuaçilo dlrícil, (! umn pessoa lncompreendl· 
da. Neste .~entldo, o Governo braslll'lro deve atender nos direitos 
do homem. O Brasil estú em condições de atender favoravelmen
te no pcclldo encaminhado peln uruguaia, nlém disso. embora te
nha havido nté nqul ah~uns exageros, a abcl'turu poliUea nos lcvu 
n crer f]tW a resposta srrú fnv:::~rúvf~l. St• n demora exlsltmtp n:t 
I'P~i]lOsta f'Stú dt•ntro [ia lei. a !'alta dt: umn c!f~cl:-;iHI e.'>t.Ú ciL•JWII~ 
riPnrlo, ce!·tamPnt.P, das lnvt•stl)~aetu•.·; nt·t~l'.'iSúrln:-; pnm tl conct:o.:~ 
!-i!lll 

Padre 1\u~usto Daivlt, Rda~.ü~s Públlcm; da CNBB !Conr(~~ 
rCncia Nacional dos Bispos do Uraslll: 

"Trata-se de um ato de humanidade. A conceRsüo do asilo é 
um dos dlrclto.'l humanos cxistcntcs apesar ele tambêm signifi
car um dado a mais na busca de uma abertura politica.'' 

Pn.<;tor Godofredo Boll da lg-rcja Evangélica de Confissão Lu
terana, c tambCm Integrante da Comlssúo de Rcsponsabllidude 
Pública que alt!m de m;scssorar :1 Igreja aborda problemas politl
co~soclals c de bcm-estar público: 

"Achamos QUI! em primeiro lugar o pedido c a concessão do 
rusllo sfiiJ questões de Jusuça, .:!c cumprimento de convênio cntn· 
os países. Em segundo lugar, naturalmente o Brasil tem que ana
lisar caso por caso, e se nüv houver tmpcdlmcnt\J deve cumprir 
o acordo firmado. J!: sério C!itc caso. Por outro lado acho até posi
tivo QUe os uru~~unios venham pedir asilo ao Bra..'iil. Sinal de que: 
aqui há uma democracia. Assim. se não existir lmpccilhos, não 
vejo por que se neg:ar o n..'iiiO solicitado." 

D. Arthur Kratz, Bispo da Ig:reja Episcopal do Brasil: 

··o caso deve ser tratado com o malar senso de Justiça r. 
respeito humano." 

O SR. !'RESIDENTE !Jorge Kalume I - Está tinda a hOra 
do Expediente. 

Passa-se à 

ORDEM DO DIA 

As matCrias constantes da pauta de hoje acham-se cm fase 
de votação. Sendo, entretanto, evidente a falta de número, cm 
plenário, a Presidência deixa de submetê-las a dellbcração d~ 
Plenário, ficando a sua votação adiada pura a próxima sessfto. 

São as seguintes as matérias cuja votação e adiada 

-l-

Votação, em turno único. do Requerimento n.u 156, de 1!l7!L 
do Senador Henrique de La Rocquc, solicitando tenham tramJta
ção em conjunto os Projt!tos de Lei do Senado n.o:~ 46, de 1979, do 
Senador Franco Montara, que dispõe sobre o saló.rio minlmo pro
tlsslonnl dos Advogados em regime de relação ele emprc~o c, 77. 
de 1!170, do Senador Jutahy Magalhães que estabelece a jornndn 
de trabalho dos profissionais do Direito contratados sob o regi
me da legislação trabalhista, c dá outras provldCnclas. 

-2-
Votaçito, em turno único, do Requerimento n.0 157, de 1070, 

do Senador Orestes Quércla, solicitando o dcsarquivamento do Pro
jeto de Lei do Senado n.0 221, de 1975, de sua autoria, que esta
belece a remuneração minlma obrigatârln para os motoristas pro
tlsslonals, fixa-lhes n jornada de trabalho e dó. outras provldên~ 
elas. 

-3-
Votação, cm turno único, do Requerimento n.0 158, de l!l7!l, 

do Senador Nelson Carneiro, solicitando a retirada do Projeto de 
Lei do Senado n.o 84, de 1!170, de ~ua autoria, que fixa multa para 
os que concorrem para a polulçao sonora ou violam a "Lei do 
Silêncio", Imprimindo nova redução ao nrt. 42 do Decreto-lei n.O 
3.688, de 2·10-41 - Lei das Contravenções Penais - e determina 
outras provldCnclas. 

-l-

Votação, em turno único, do Requerimento n." 161, de l!l79, 
do Senador Orestes QuCrcln, solicitando o dcsnrqulvnmcnto do 
Projeto de Lei do Senado n.O 252, de 1975, & sua autoria, que 
acrescenta parágrafo ao nrt, 32 dn. Lei n.n 3.807, de 26 de agosto 
de l!l60 tLei Org:tinlca da Previdência Soclall para o C!m de per
mitir npo.•wntadorin proporcional nos 25 anos para os segurados 
do sexo masculino e 20 para os do sexo feminino. 

-5-
Votação, cm turno único, do Requerimento n.o 162, de 1!179, 

do Senador Dirceu Cardoso, !Sollcltnnda o desnrquivamcnto do Pro
jeto de Lei do Senado n.u 1!10, de 1!177. de autoria do Senador 
N~lson Carneiro, que dispõe sobre n nqulsiçfto de lmâvcls funcio
nais por seus ocupantes c dâ outras provldünclus. 

O SR. l,ltESII>I~NTE IJor~::c Kalumel -Com n palavra o no
bre Senador Lulz Cavalcante, para umn comunlca~·üo. 

O Slt. LUIZ CAVAI.CAN'rJo: IARF.NA ~ AL. Para llnlU comu
nlcnçüo,l -Sr, PreHidentc, SrH. Stmndorcs: 

A noticia cstú t!m todo:-; u.s jurnuls de hoje, ma.s nw valho dl' 
l't'COI'tt• do Jornal du Brasil, qut' passo a h~r. na intt•J•,rn: 

llt>t~ll'l'. O .Juiz rl:t :.!. 11 Cúlll:ti'H Criminal, .Sr. Manw•J 
Santa Cmz V:t!adart•s. rttiHit•!ltl\1 n lnt!u:;1.1'1;t! Carlos Al· 
!wrt.o !\h•IWI.t:~; ;t ;;t·b 111!'.">1':·, tlt· dl'tl'l\l;an, por t!t•l!to li•• t!!f\t· 
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mac;ão, contra o ex-Senador Wllson Campos, que moveu 
açiio contra ele cm 1!175. 

Essu condenação, Sr. Presidente, vale por plena l! total nbsol
vlçfi.o do nosso ex-colega Wilson Campos, colhido nn.s malhas do 
t\l-5 cm virtude de aleivosa acusação, como vem de reconhecer a 
JustiçJ.. 

E ag:om'! Quem lhe pode restituir o mandato Injustamente ar
rebatado? 

Alcldcs Carneiro imaginou para si próprio este eplt:'l.rlo: "Foi 
juiz. Se absolveu por compaixão, não condenou por fraqueza". 
Honra e f::'lórla ao Senado dn. Repú.bllca, que não condenou Wilson 
Cnmpos por fraqueza, nem o absolveu por compaixão, mas sim
plesmente por justiça! 

O Sr. Henrique de La. Rocque I ARENA - MAl - Permite 
V. Ex.n um pequeno aparte? (Assentimento do orador.) Eu cos
tar!a de enfocar, como V. Ex.'l, a temática exposta neste mo
mento, ou seja, a condenação, em Recife, daquele que denun
·clou o nosso ex-companheiro como Incurso no Código Penal. o 
destina tem seus momcn tos de profunda ·angústia. E quantos 
de nós, naquele dia trágico, não ficamos possuidas deste sen
timento? E agora, quando V. Ex.6 , seguindo a esteira de um com
portamento único, de vez que, nesta Casa e naquela tribuna, 
fez a defesa do nosso ex-companheiro, vitima das penalldades 
Impostas pelo Ato Inst!tuclonal n.O 5, ·gostaria de levar à ta
mil la do ex-companheiro, ao seu tllho que representa Pernam
buco na Cãmnra c a V. Ex.6 , destemido e corajoso defensor de 
Wilson Campos, o meu abraça, que também é de angústia, porque 
sei que, naquele momento, cama agora, tantos hão de chorar com 
ns lágrimas que, não sendo vl"sta.s, às vezes são mais sentidas e 
mais doloridas do que aquelas que se retratem nos olhos. Nós, que 
votamos pela não-cassação de Wilson Campos, felicitamos V. Ex." 
por trazer essa notícia, que nos enche de satisfação e enobrece a 
conduta de V. Ex.n. sempre corajosa e digna das maiores encômlos. 
Multo grato a V. Ex.n 

O SR. LU!Z CAVALCANTE !ARENA - ALI - Nobre Senador 
Henrique de La Rocque, por sua formação e consciência juridica, 
o aparte de v. Ex.n tal infinitamente mais eloqüente do que as 
minhas desalinhavadas palavras. 

Multo grato a V. ~.a I Multo bem! 1 

O SR. PRESIDENTE !Jorge Kalumel .:.. Com a palavra o no-
bre Senador José Rlcha. <Pausa..l 

S. l::x.n está ausente. 

Com a palavra o nobre Senador Jarbas Passarinho. 

O Sr. Jarbas Passarinho {ARENA - PAl - Sr, Presidente, de
sisto da pn.Io.vra. 

O SR. PRESIDENTE !Jorge Kalume J - Com a palavra o no-
bre Senador Raimundo ,parente. (Pausa. l 

S. Ex.a está ausente. 

Com a palavra c nobre Senador Marcos Freire. IPausa,l 

S. Ex." está ri.usente. 
Com a palavra o nobre Senador Lenoir Vargns. 

O SR. LENOUt VARGAS <ARENA- SC. Pronuncia o seguinte 
lilscurso. Sem revisão do orador., - Sr. Presidente, Srs. Sena
dores: 

Apenas para registrar a data de hoje que assinala mnls um 
nniversó.rlo da Independência da RepúbUca Argentina, depois do 
golpe revolucionó.rio de 1810, quando se constituiu a Junta presi
<Udn. por Cornélia So.n.vedra e integrada por Mariano Moreno e 
Manoel Belgrano. Esta data de 25 de maio marca o periodo de 
lnd·epcndencla politica da República Argentina, completada no 
Congresso de Tucuman, em 1916, Sendo um país das mais de
senvolvidos na América Latina, amigo tradicional do Brasil e, jun
tamente com nos:m Nação, ratar de estnbllidndc c de equlllbrlo da 
vida Intlno-nmcrlcnnn, é perfeitamente adequado, no meu enten
der, C"JUC se re~istre o rato c que se mnnlfestc o regozijo dn reprc
sentaçüo brnsllcirn no Senado FedPral, pcln passagem de mais 
uma efeméride da data nacional dn Rcpúbllcn Argentina. 

Quando ~c faln, ne~tes últimos tempos, de convivência com 
aqueles que representam n República Argentina, nüo se pode dei
xar de destacar u figura singular do seu Embaixador ntual, Oscar 
Camllllon, cujas o.flnldndcs trudlcionnls. com n vida social e com 
a vida politica do Brasil, por certo tem pcrmltlt!o que S. Ex.1~ 
realize cm nosso Pnl.s, c cm favor do seu, um trabalho profícuo c 
eficaz dt~ estreitamento cada vez maior elas relações dlplomútlcns 
entre a República Federativa do Bra:;ll e tl Repúbllcn Argentina. 
O Embalxudor Cnmllllon, que é um homem vindo do mundo jornn~ 
ll.stlco tle Buenos AlreH, profundamente ligado como em à orga
uiznçüo do jornal E! Clarin, dn ~mnctc metrópole sul~amcricnna, (! 
um e!Pmcnt.o :;obrenwnclra adequado pnm convl\·cr c para ajudar, 

a cada vez rnn.!s se estreitar. a cada vez mais se entender, a 
cada vez mais se ajustar o relacionamento entre o Brasil c a re
públlea Irmã. 

Fazendo, portanto, Sr. Presidente, a minha rnantrestação no 
sentido do regozijo pela passagem da data nacional da Argentina, 
registro, também, o quanto a mim parece feliz que a representação 
daquele Pais esteja entregue às mãos hábeis, simpó.tlcas, afó.veis 
c etlclentcs de Oscar Camllllon c creio que cumpro um Indecli
nável dever. 

O Sr, Henrique de La Rocque I ARENA- ·:MAl - Permite Vos
sa Excelência um aparte? 

O SR. LENOIR VARGAS !ARENA- SCJ -Com multo prazer. 

O Sr. Henrique de La Rocque <ARENA- :MA) - Nobre Sena
dor Lenoir Vargas, V. EX.a está sendo profundamente feliz quando, 
cm nome - e tem autoridade para tanto - de todo o Senado 
brasUeiro, congratula-se com a Nação amiga, a Argentina, pelo 
transcurso de mais um ano da sua independência. E ao comentar 
o evento, enaltece a figura do Embaixador argentino no Brasil, 
doublé de Diplomata e Jornalista, de vez que tem a sua história 
llgndtt. ao grande órgão da imprensa portcnha, El Clarin, com 
trânsito Internacional. V. Ex.a, com a autoridade que possui, com 
a serenidade que Deus lhe deu, com a compostura por nós todos 
louvada, V. Ex.", indiscutivelmente, teve a feliz lembrança de sau
dar o pais amlso, no Instante em que lá tudo é !esta, e diz que 
nós outros, senadores, participamos dessa festa cívica, a passagem 
de mal.s um ano de lndependCncia do grande país co-lrmão, a Ar
gentina. Multo grato a V. Ex.a. pela oportunidade que me concedeu 
de me associar aos louvores que está a proferir neste instante, 
pela data natalícia da Argentina. 

O SR. LENO!R VARGAS !ARENA- SCJ -Agradeço o aparte 
do nobre Senador Henrique de La Rocque, que destacou de fonna 
tão adequada a Importância da terra de San Martin na vida con
tinental. 

O Sr. Pedro Simon (MDB -RS) - Permite V. Ex. a um aparte? 

O SR. LENO!R VARGAS !ARENA- SCI -Concedo o aparte 
ao nobre Senador Pedro Simon. 

O Sr. Pedro Simon CMDB - RS) - Para dizer apenas que Vos
sa Excelência tala também em nome da bancada do MDB nesta 
Casa, que se rejubila, nesta tarde em que o Senado presta a sua 
justa homenagem à independência da Argentina principalmente 
para nós, oriundos do Rio Grande do Sul, acostumados, há. longo 
tempo, na fronteira amiga e fraterna, a respeitar, a conhecer o 
desenvolvimento, a cultura e a simpatia daquele povo. Não há dú
vida nenhuma de que hoje, se é um dia de festa para a grande 
República Argentina, é um dia de contentamento multo !ll'ande 
para todos nós, brasileiros, que vemos nos argentinos os nossos 
irmãos de ontem, de hoje e de sempre. Peço a gentileza de v. Ex.a 
para que fale, também, em nome da bancada do MDB, nesta Casa. 

O SR. LENO!R V ARGAS !ARENA - SCI - Agradeço o .aparte 
do nobre representante do MDB, que traz as achegas do seu Par
tido para contribuir nesta modesta homenagem que fazemos, por 
motivo da passagem da data nacional do País vizinho e amigo. 

Creio, Sr, Presidente, que o registro e as manifestações que 
aqui se fizeram ouvir espelham, de forma evidente, a simpatia, a 
cordialidade, a fro.ternldade e a amizade de todos os brasileiros 
para com os nossos lrmõ.os da República Argent!n~ que, neste 
dia, festejam, merecidamente, a sua data nacional. 

Era o que tinha a dizer. IMulto bem! Pnlmas.l 

O SR. PRESIDENTE !Jorge Kalumel - Concedo a palavra ao 
nobre Senador Pedro Simon. 

O SR, PEDRO SIMON !MDB - RS, Pronuncia o seguinte dis
curso. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente e Srs, Senadores: 

Para quem, como nós, dirige uma facçõ.o partldúrla de um 
Estado, o MDB do Rio Grande do Sul, c se prepara para regressar 
ao seu Estado, onde passará o fim de semana: onde jú tem reunliio 
marcnd~ com as lldertmçns locais, gue esperam_ que se leve daqui 
de Bras1Un uma palavra de orlcntaçuo com rclnçuo à situação poli
tica tn~tituclonnl, como estamos, qual _é a perspectiva de futuro; 
pnrn nos, da Rio Gr-ande do Sul, que tmhamos cumprido a deter
minação da lei c do cnlcndó.rlo eleitoral; que tinhamos mandado 
Imprimir a vasta série de exigências de formulários c de oricnta
~!Üo de como fazer uma convenção municipal; para nós, que tinha
mos cumprido o cnlcndó.rlo eleitoral, marcando reunião de Dlrctó
rio, !l_xnndo número de me~bros que cad?- munlciplo pode ter nos 
Dlrctorlo.s do MDB; para nos, que chamavnmos a ntençüo pura o 
fato etc que o.~ora, na terçn-fcirn, esgota-se o prazo pura tnscre
Vt'h!ie no Purtido, pura aqueles C]ue desejavam participar dos rJUO.
dros dlr1gcntc:;; para nós c por tudo l.sso. voltar ao Rio Grande e 
levar umu p~tlavrn de orientação é prntlcnmcntc Impossível. Vnl 
sair convençuo no dlu. H de julho, segundo domingo do mês de 
J uiho? Snirüo ru; convl'nçõe.s municipais, como manda o cnlendó.rlo? 
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Pela lei, sairá. Pelo projeto que o Senado aprovou c que rol para o. 
Câmara, que pode aprová-lo ou rejeitá-lo, não sn.1rá. Valerá a 
pena realizar as convenções, cnso elas saiam? Os partidos continua
rão a existir? Nüo se sabe. 

Tenho, aqui, na minha !rente, o jornal Zero llorn., de Porto 
Alegre, com uma manchete que, niio há dúvida nenhuma, per
correndo os palses do mundo, os regimes democráticos, esta man
chete chamaria a atenção: "Sarncy autoriza Mag-alhães a !armar 
terceiro partido". Não há dúvida nenhuma que é uma manchete 
surrenllsta, de uma realidade que nós estamos vivendo c que. tal
vez, ela esteja a representar. O Presidente do Partido do Governo 
se dirige a um ilustre membro do seu partido e lhe autoriza a 
razcr o terceiro partido. Este é o quadro da realidade que nós es
tamos vivendo. 

O que me traz, fundamentalmente, a esta tribuna é que, num 
debate entre o Senador Paulo Brossard 'e o Ilustre Vlcc-Lídcr do 
Governo, respondendo pela Udcrança, o Senador por Minas Gerais, 
MurUo Badaró, quando o Senador Paulo Brossard, desta tribuna, 
criticava as notícias de extinção dos partidos, argumentando a 
Inviabilidade, a Impossibilidade jurídica, legal, moral, de se ex
tinguir os partidos políticos, o Senador Mur11o Badaró - c o 
Jornal de Brasília. publicou no dia 22, artrma: 

"Não ouviu V. Ex.n., de nenhuma autoridade, alguma pala
vra que significasse a determinação do Governo de extin
guir os atuals partidos políticos." 

Esta, da tribuna do Senado, lo! a palavra do Lider do Governo, 
respondendo ao Líder da Oposição, com relação à anrmntlva !cita 
pelo Lider da Oposição, de que o Governo, entre as suas diversas 
hipóteses, tinha uma, a da extinção dos partidos. Por ironia da 
sorte, enquanto de um lado da página do jornal aparecia. n artrma
tlva do Senador Murllo Bndaro, afirmando taxativamente que na 
bocn de ninguém do Governo se ouviu nada que signlrtcnssc possi
bilidade de extinção dos partidos políticos, o mesmo jornal, na 
outra página, aparece n integra - e, aliás, não roi apenas o Cor
reio BraziUense, não !ol apenns o Jornal do Brasil, mas diversos 
jornais publicaram - a integra do questionário que a ARENA en
viou a seus lideres no interior. 

Poder-se-á dizer, mas, se for o Llder, o Presidente da ARENA 
que enviou o questionário a seus lideres no Interior, por que o 
Senador do MDB tem que vir à tribuna e analisar algo que diz 
respeito à decisão do Partido do Governo? 

Acontece que niio só o fato se tornou públlco pela publlcnção, 
mas, mesmo tornado público pela publicação, poderia ser algo da 
economia Interna do Partido do Governo. Acontece que há uma 
série de perguntas nas quais a dlreção da ARENA não se decide, 
não pergunta aqutlo que, pelas respostas, Influem ou trazem, 
como conseqüência, decisões para o Partido do Governo, mas aquilo 
que traz tremendas conseqüências para o MDB. Entra dlretn
mente no campo do MDB e faz perguntas nos lideres arenLstas de 
como se deverá proceder com relação no MDB. J!: só ver as perguntas, 
cuJo questionário, por ser uma página que a História deste Pais 
haverá de querer conhecer no futuro, que peço a sua transcrição nos 
Anais da Casa. 

Primeira pergunta: "Na sua opinião deve haver rerormulação 
partldó.ria ?" 

Pergunta correta, normal, não tenho absolutamente nada a 
haver com Isto. Pergunta que diz de perto a ARENA e ao seu par
tido. 

Segunda pergunta: "Em caso positivo,- Isto é se na primeira 
pergunta o Líder arenlsta diz que deve haver reforma partidária, 
reformulação partidária, se respondeu atlrmattvamente essa per
gunta, vem a segunda - em caso positivo, de que forma? n> -
Dissolução dos atuals partidos com a criação de novos partidos? 

Então, é a Dlreção da ARENA que está se dirigindo aos lideres 
da ARENA, no Interior, perguntando se eles desejam a extinção da 
ARENA. Não tem nada de mais, mas extinção do MDB? I Então, 
se dirige aos lideres da ARENA, no Interior perguntando-lhes se 
acham que deve haver rerormulnção partidária, e que esta retormu
laçiio partidária deve consentir na dissolução da ARENA, Isto 6 
um problema dela, e do MOB. Eu aceito que a pergunta poderia 
ser esta, e seria normal, seria comprcensivel: em caso positivo, 
caso o !!der da ARENA do Interior acha que deve haver rcrormula
çiio partidária, em caso de achar isto, acha V. Ex." que deve haver 
dissolução da ARENA? Era a pergunta nonnal. Quer dizer, o !ldcr 
do Interior, o Lider o.rcnista, pode achar que deve haver rerormu
lnção pnrtldárla, pode haver. E umn pergunta normal c é uma 
resposta normal: acho que não deve haver, ncho que deve haver. 

A segunda pergunta: cm cnso de V. Ex.n achar que deve haver 
rerormulaçiio pnrtldárln, achn que deve haver a extinção dn 
ARENA? Seria uma pergunta nonnnl. Acho que a ARENA deve
se extinguir, b.cho que niio deve extinguir-se. 

A pergunta nüo é esta. A perguntai Acho. que deve hnver a 
dis.soluçiio das Partidos? Mas, tem mais na mesma pcrr.untn. 

bl Dissolução dos Partidos ou - então, ele vnl dizer: dlssolu
çflO dos partidos é uma resposta - ou criação de novos partidos 
sem dissolução dos ntuals. Pelo amor de Deus, permita que c'u 
chame a atenção para esta pergunta, que a ARENA remete nos 
homens do Interior, do seu partido: cm casos positivos, Isto é, os 
arcnistas reconhecem que deve haver rerormulação partldârln. 
De que !arma? 

a) Dissolução dos ntuals partidos com a criação de novos 
partidos? 

1!: a prlmetrn. pergunta. Ou, então, u segun'!o. opção: 
b) Criação de novos partidos, sem dissolução dos atuals. 
Então, a ARENA pergunta: o Lider do Interior acha que se 

deve criar novos partidos c permitir que tique ARENA e MDB? 
1!: uma resposta. 

Mas continua na pergunta: sem dissolução dos ntuais, que so
rrerlam (plurnlJ mudanças de nome, doutrina e programa. 

Esta é !antústlca! Então, a ARENA manda dizer no líder d-a 
ARENA no interior se ele quer rerormular o quadro partidário. 
Quer. Então, extingam-se ARENA c MDB; quer extinguir a 
ARENA e o MDB. Quer manter a ARENA c o MDB? Mas que a 
ARENA e MDB mudem o programa., a doutrina c o nome? Quem vai 
responder é ARENA e, se n ARENA responder, o MDB va.l ter que 
mudar de nome, de programa e de doutrina. 

Mas baseada cm que princípio a ARENA pode mandar um 
questionário ao Interior, perguntando nos lideres da ARENA essa 
opção: extinguir os Partidos ou mantê-los. Mantê-los desde que 
mudem o nome, mudem o programa c mudem a doutrina. 

Mas quem é a ARENA para determinar ao MDB se ele deve 
mudar de nome, de programa e de doutrina? Mas quem são os 
lideres da ARENA do Interior para opinarem sobre o nome do MDB, 
a doutrina do MDB e os princípios do MDB? 

Pelo amor de Deus, essa pergunta, honestamente, não consigo 
entender. Não consigo Imaginar qual foi o sociólogo politico que 
assessorou a Dlreção da ARENA para colocar uma pergunta desse 
nivel, uma pesquisa dessas sobre o programa, n doutrina c o nome 
do MDB. Só faltou - c faço justiça de que não está em nenhuma 
das outras perguntas - qual deve ser o nome do MDB, qual deve 
ser a doutrina do MDB e qual deve ser o programa do MDB. Essa 
lacuna existe; reconheço que não está. Não há nenhuma pergun
ta, Informando aos lideres da ARENA, que diga qual deve sl!r 
o nome, o programa e a doutrina do nosso Partido. Mas diz que 
tem que mudar. 

O Sr. Lomanto Júnior I ARENA - BAl - V. Ex.• me permite 
um aparte? 

O SR. PEDRO SIMON IMDB- RSl - Com o maior prazer. 
O Sr. Lomanto Júnior MRENA - BAl - Nobre Senador Pedro, 

Simon, este documento que V. Ex.11 pede que se inscreva nos Anais 
do Congresso, que está publicado no jornal, é um documento, evi
dentemente, que se rerere à economia interna da Aliança Reno
vadora Naclonal. Antigamente, acusava-se, e cansamos de ouvir, 
aqui neste Congresso, increpações de que tudo era feito de cima. 
para baixo, que chegavam as ordens, as determinações, que se 
faziam as reformulações sem a consulta nos quadro partidários. 
Hoje censura-se, procura-se censurar. V. Ex.11 não pode desco
nhecCr de que há, sem dúvida alguma, um projeto; não diria nem 
projeto mas há um desejo de rerormulaçiio partidária no Pais, 
que haja umn profunda reformulação partidária no Pais. Con
fesso que participo dela, porque, como homem que dcrende o plu
rlpartldarlsmo e entende. que, através desse sistema, !aremos tun
clanar com muito mais segurança e com multo mais legitimidade 
o sistema democrático, não vejo porque censurar o partido por 
perguntar às suas bases, de inquirir aos seus associados ... 

O SR. PIDRO SIMON !MDB - RSl - Qual é o programa 
do MDB? 

O Sr. Lomanto Júnior <ARENA - BAl - Não pede programa 
do MOB coisa nenhuma. 1l! um assunto cm que ele pergunta se 
devemos fazer a reformulação partidárLa., se ela deve ser reltn 
com a dissolução dos atuais partidos, são perguntas que de qual
quer maneira nos Interessa. t um problema de estratégia. 

O SR. PEDRO SIMON <MOB - RS) - Mas, o problema é de 
V. Ex." O MDB não tem nada a ver com Isso. 

O Sr. Lomnnto Júnior (ARENA- BAI -Nós não enviamos.,. 

O SR. PEDRO SIMON <MDB - RS) - Mas, V. Ex.~ não tem 
nada que ver com o programa da meu partido, Scno.dor. Está nqui 
Senador: criaçüo de novos partidos, sem dissolução dos atuals, 
que sorreriam mudanças de nome, doutrina e pro~:trnmn. 

O Sr, Lomnnto Júnior (ARENA - DA) - Nüo cnvLnmos ... 
O Slt. I'lmRO SIMON <MDB - RS! - Mns quem 6 ll ARENA 

parn dizer que o MDB vni ter que mudar o nome, a doutrina c o 
progrnmn, Senndor? 
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O Sr. Lomanto Júnior IARENA - BA) - Nós não enviamos 
nenhuma consulta. nos representantes do Movimento Oemocró.tlco 
Brn.c;ilelro, porque este assunto é da sua economia interna. Agora, 
que desejamos, qut: n ARENA quer ouvir a opinião de seus Inte
grantes, uma oplnluo completa sobre o. reformulação pnrtldlirla ... 

O SR. l'EDRO SIMON IMDB - RSI - Sobre o programa do 
MDB? 

(, Sr, Lomanto JUnior I ARENA - BA) - , , . c realizadas 
sohrP vários aspectos. Niio vejo aqui cm que se pergunte qual é o 
pro~-:rama do MDB. Não vejo nenhuma pergunta cm que o Presl
dl)fltl! da ARENA ou quem quer tenha mandado - estou corri o 
rceortc do jornal aqui -, c cfctivnmente não vl perguntarem isso. 

O Slt. PEDRO SIMON IMDB- RSI - Agradeço o aparte de 
V. Ex.11• 

O Sr. Lomanto Júnior IARENA - BAl - Eu darei o aparte 
a V. EX.1~ 

O SR. PEDRO SIMON IMDB - RSJ - Dnr-me-in o aparte? 
Agradeço, quando V. Ex.u. o fizer ... 

O Sr. Lomanto Júnior !ARENA - BAJ - Terminarei. Apenas 
quero conclulr. E V. Ex." dispõe de tempo longo, dispõe de uma 
hora para falar. 

O SR PEDRO SIMON IMDB- RSI - Não! Quando V. Ex.• 
quiser me dar o aparte, n~radeceret. Aliás, V. Ex,IL ta dizer: eu 
lhe darei o aparte; cu estou aguardando tranqüllo o aparte. 

O Sr. Lomanto Júnior tARENA - BAJ - Eu tenho prazer 
em debater com V. Ex.u. Agora, se V, Ex." não tem esse prazer, eu 
paro. 

O SR. PEDRO SIMON IMDB - RSI - Tanto tenho que digo 
que estou a~uardando com prazer que V. Ex.n. me conceda o aparte. 

O Sr. Lomanto Júnior 1 ARENA - BAJ - Pois, então. Ex.11
• 

vou concluir o meu aparte. 
Apenas, para dizer a V. Ex.o. que não há nenhuma Intenção. 

Ao contrário, Isso só vem em louvor à Aliança Renovadora Na
cional, que consulta as seus integrantes cama debater a reformu
lação partidária, partindo de um pressuposto o mais democrD.tlco 
possível. Muito obrigado. 

O SR. PEDRO SIMON IMDB - RSI - Partindo de um pres
suposta o mais democrático passível. Em caso positivo, de que 
forma? Criação de novos Partidos, sem dissolução dos atuats, 
quer dizer, fica o MDB e a ARENA, que sofreriam mudanças de 
nome, doutrina e programação'? EstA aqui. Então, a ARENA vai 
responder se acha que o MDB e a. ARENA - no caso ARENA é 
normal - que a ARENA deve mudar de nome, de doutrina e de 
programação. Acho que é normal, nem eu estou me intrometendo 
nisso. Nego à ARENA o direita de dizer: acho que o quadro deve 
contlnunr, o MDB e a ARENA devem ficar, mas, o MDB deve 
mudar de nome, de doutrina e de programação. 

O Sr. Lomanto Júnior !ARENA - BAI -Veja que V. Ex.• já 
está dando o seu palpite. 

O SR. PEDRO SIMON !MDB - RS) - MllS, vai além, esse 
original questionário. Eu gastaria de saber, aforn os Ideólogos po
littcos, os .soclôla~os que ajudaram na sua orientação. E, mais: 
"Do seu Estado, qual é a parcela dos politicas eleitos pelo MDB 
que acc1tnrla essa opção?" 

Entiio, já entra, já pergunta para a ARENA, como está o 
MDB do seu Estado, que parcela dos politicas eleitos pelo MDB 
nceltnrln. esta opção, na Assembléia., na Câmara, no Senado e na 
Câmara dos Vereadores? 

No Senado, ninguém me procurou até ngorn., Sr. Presidente. 
Quero dizer que ninguém cumpriu n determinação do Senador José 
Sarney, porque ainda não fui procurador. Nenhum Senador, ne
nhum Lider da ARENA me procurou para saber o que ncho do 
progrnmn do MDB, da doutrina do MDB, nem do nome da MDB, 
nem se quero snlr ou !lcar no MDB. Faço justiça, com relnção a 
mim, o Senador José Sarney, ninguém cumpriu a sua determinação, 
porque não fui procurado. Talvez seja na próxima semana. Mas 
está. nqul: ''Na sua opinião, no seu Estado, - é porque não !ui 
pnra Parto Alegre, tnlvcz, quando eu for parn ló., seja procurado. 
Agora. que estou vendo:" ... do seu Estado, ... " Então, talvez eu 
seja. procurado lá em Parto Alegre. Senador Tarso Dutra, ou al
guém cm seu nome é que vnl me procurar para cu dizer para 
ele ... do seu Estado, qual é o percentual de palitlcos eleitos pelo 
MDB aceitnrln esta. opçúo." 

Nn outra parte, ncho normul. Pergunta quinta: "Inversa
mente, que parcela de politicas eleitos pela ARENA Iria pura o 
partido da Oposlçüo?" Realmente, acha nté essa pergunta Impor
tante. J!: lnt.crnn da ARENA, c ela deve estar reulmentc prcocu
pudn, porque a cndn dia lui arcnlstns cntrundo para. o MDB. Então, 
essa pcr1;unta ó rcnlmcnte lmportnntc, Interna da ARENA, que nii.o 
faço nenhum obslúculo, nenhuma critica nem tenho por que fazer. 

"Em seu Estado, qua.is sú.o os homens da ARENA que 
Iriam para a Oposição, na Assembléia, na Câmara, no 
Senado e na. Câmara de Vereadores?" 

A sexta pergunta é genlnl. O Senador Ja.rbas Pn.ssarinho tem 
dito em Inúmeros debutes, S. Ex.a acho multo dcllcado, na hora 
de tlxar ideologicamente o pa.rttdo, fixó.-lo de uma maneira multo 
simples: um pnrtido de direita, um partido de centro, um partido 
de esquerda, um partido de mela esquerda. Mas não apenas o Sew 
na.dor Jarbas Passarinho, o ilustre Líder do Governa nesta Casa, 
mas muitas lideranças da ARENA !a2t!m questão de fazer uma 
critica multo acentuada ao fato de dizerem: o partido é de e.s~ 
querda, de mela esquerda, de centro, de direita, porque acham 
que esses termos são multo vagos. E que, realmente, doutrina não 
se resume a uma definição apenas como se fora uma Unha de fu
tebol, se entrepondo a mela direita, mela esquerda, ponta esw 
querda c ponta direita. Mas a pergunta está aqui: 

"Que tendência. ideológica deveria ter esse novo par
tido: direita, centrowdlrelta, centro, centro-esquerda, esw 
querda?" 

Aqui, apenas, é uma anó.llse que faço, sem crítica, porque é um 
direito da ARENA lazer Ideologicamente as a!lrmatlvas que bem 
pode entender fazê-las. Apenas chama a atenção para a divergên
cia do que está no questionário e afirmativas do Senador Jarbas 
Passarinho e llustres Líderes da ARENA, que chamam a atenção 
para o aspecto de querer taxar as pessoas: esse é de direita, é de 
extrema direita, é de extrema esquerda, etc., e tal; não é melhor 
maneira. Para a ARENA é. Tanto é, que a única participação 
ideológica que tem nas perguntas é: "você é de esquerda ou de 
direita; você é de centro ou de centrowesquerdn. 

"Na sua opinião, quais as chances que esse novo par
tido tem de obter no seu Estado?" 

Aqui, já vem a primeira pergunta, que demonstra que o Go
verno não busca a reorganização do quadro partidário, tendo como 
objetlvo o que é melhor para a Nação. Não :ie busca, aqui, colher 
os erros do passado, os equivocas cometidos na organização par
tidária ao longo das anos, para aperfeiçoá·las, para melhorá-los, 
para buscar organização partldD.rla que tenha, realmente, o sen
tido de um partido politico. A ligação, n unlcn ligação pinusivel 
no sentido democrD.tlco entre o conjunto da Nação, entre a popu
lação e o Estado e através dos canais que constituem o partido 
politico que se faz a democracia, onde as pessoas manl!coitam o 
pensamento, e os partidos defendem as Idéias nos parlamentos 
e nos executivas. 

Buscar partidos autênticas, partidos que se constituenl num 
grupo de pessoas que tenham um ideal comum, um ideal que é 
a doutrina, a fllosofin, que é o programa partidário; um Ideal de 
como aquele partido pensa em termos de dl:itrlbutçõ.o de renda, 
em termos de reforma agrária, em termos de remuneração do 
capital, em termos de justiça social, em termos de politica eco
nómica. A pergunto da ARENA é esta: "Qual a receptividade do 
seu eleitorado? E com essa opção partidária você obteria menor 
votação, praticamente a mesma, maLar votação?" :e o que preo
cupo a Bancado da ARENA. 

"Qual a receptividade do seu clettorad.o n esta nova 
opção partidârtn? Você obteria: 

- menor votação. 
- praticnmente a mesma 
- matar votação." 

Ideologia, zero. Conteúdo social, zero. 
Vamos ver qunl é n forma de dar mais voto, porque tem a 

outra pergunta. anterior, que é esta: 
"Com qunl dos antigos partidas, este novo partido 

mais deveria se assemelhar? 
-PSD 
-.PTB 
-UDN 
- Outros Partidos" 
"Na sua opinião, quais as chances desse novo partido 

obter maioria no seu Estnda? 
- multo grandes 
- boas chances 
- poucas chances 
- nenhuma chance." 

E vem a outra pergunta que define a tUasofin de todo o ques
tionário da ARENA: 

"Qunl o s~stemn partldó.rio que vocõ considera mnis 
adequado pnrn: 

- dols 
-três 
- quatro 
-mais." 
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No lug-ar dessa pergunta "Qual o sistema parttdó.rio que vocC 
considera mnis adequado parn" se poderia perguntar: para o b~:m 
comum da Pátria, parn melhorar as condições do nosso povo, 
para uma melhor np!Jcnçiio da polittcn da Justiça, parn melhor 
representatividade dn ideologia partidária, da doutrino. do povo. 

Não, A pergunta é esta: 

"Qual o sistema pnrtidó.rlo que você considera mais adequa
do para: 

a) maioria parlamentar. 

Parece-me que aqui cstó. embnsnda toda e absolutamente toda 
a fllosl!ia da reforma partidária. 

o programa, a doutrina, o !uturo do Pais, Isso não é o im
portante· o Importante é que o atual quadro de !orças do poder 
dominante se mantenha. E há uma realidade - não sei até que 
ponto, sinceramente não a vejo tão negra assim, mas são os :.~.rc
nlstas que são os prlmelrós a afirmar que com esse nome não dá. 
- qu.e a ARENA não pode continuar, que é necessrírlo uma re
formulação, que é necessário a extinção da ARENA e part.tr l)ara 
novos rumos. :e um direito da ARENA, é um respeito que tenho 
pela vontade da ARENA. Se a ARENA marcasse uma convenção 
para daqui a um mês e nessa convenção viessem representantes 
do Brasil Inteiro e !!zessem a autodlssolução da ARENA, é um di
reito que ela tem, corno é um direito do MDB se reunir, fazer 
uma convenção nacional e, por dois terços dos seus representan
tes, determinar a extinção do MDB. 

Agora, buscar um quadro partidário, tendo por objetivo ape
nas obter a maioria, parece-me que não é o correto. li: evidente 
que qualquer partido luta pelo poder, se luta pelo poder, luta 
por ter maioria, Isso é o óbvio. Não vamos ser lngênuos, de não 
constatar uma realidade que é absolutamente crl.stallna. Agora, o 
partido politico luta pelo poder, luta por buscar o poder. Mas, 
na hora de Instituir a fllosotla partidária, a doutrina, organização 
de um sistema politico-Institucional eleitoral, o partido politico 
não deve buscá-lo em termos daqullo que lhe dê garantia de maio
ria, mas em termos daquilo que busque o bem comum da Pátria. 
E, dentro das condições em que se formem os partidos, tendo como 
objctlvo o bem comum da pátria, vamos lutar para conseguir a 
maioria. Agora, fazer uma reformulação partidária que tenha 
como objctlvo buscar a maJoria, parece-me que fere a sensibili
dade de qualquer cidadão, por mínimo que ele a tenha. Mas, Isso 
é o que se nota, isso é o que se sente a cada dia e a cada hora 
nas páginas dos jornais. Por isso, Sr. Presidente, o MDB, ao mes
mo tempo em que reafirma o seu posicionamento: reartlcular, re
formular o quadro partldârlo, permitir a criação de novos partidos, 
o MDB jamais votaria contra. O MDB pode, através de multes de 
seus representantes, achar que a hora agora é uma hora em que 
a Oposição deveria estar unida para não aceitar o esquema do 
Governo, que é o esquema que busca, através deste novo quadro, 
se perpetuar no poder. A Oposição pode defender a tese de que 
o Governo está se reciclando e, reciclando-se, o Governo através 
de novas fórmulas está. querendo se manter longe, ma.s multo lon
ge, da chamada plenitude democró.tlca. Reciclagem, sim; A-I 5, 
não; medidas de ernergênciu., .sim; cassação de mandato, não. 

Mas Deputados da .'\RENA já estão a pedir ao Governo - re
parem, Srs, Senadores, como ~ ARENA é mais realista do que o 
rei - Deputados da ARENA, <!a tribuna do Congresso Nacional, 
diziam que os Deputados do MDB e.stavam ocndo multo agressivos 
nos seus pronunciamento e dt!VCriam ser processados na Lei de 
Segurança Nnc!onnl. Porta-voz do Palácio do Planalto mandou, 
pelo menos sugeriu, que eles 9e nculrnas.'i.em, porque o Governo não 
teria a Intenção de enquadrar os Deputados na Lei de Segurança 
Nacional1 e todos .sabemos que r.nquttdrar os Deputados nu. Lel de 
Segurança Nacional não precisa cte licença desta Cnsn: basta que 
a denúncia do Procurador ~eja aceita pnra que o 1:Jiltico, senador 
ou deputado, vá para sun ca::~a c só volt!! se for absolvido. 

Através dessa reciclagem, atrrP•6.i do voto distrital, através da 
prorrogação de mandato dos partidos, val-se esvaziar, humilhar 
a classe pollt!ca dirigente partldt\rla, porque, jt\ agora, nós todos 
j ó. estamos nn base da nomeação, da prorrogação, do mandato in
direto, porque o nosso mandato não seró. legitimo, como já. não 
o é de certa forma. E me a trevo a dizer: quando o Senador Jar
bas Passarinho, da tribuna do Senado, corno relator, dizia que a 
Lei Falciõ.o era só para ns eleições municipais, da tribuna da As
sembléia do meu Estudo eu dizia "Se ela !ar aprovada, ela vlr(L 
para tlcar". As lideranças arcnlstns do Rio Grande do Sul pro
testavam: "A palavra oticlal é apenas pnrn as eleições munici
pais". Eu dizia: "Se ela vier é para !icnr". E velo pnru !icar. 

Quando o Senador Dinnrte Mariz, desta tribuna, anunciou os 
Senadores lndirctos, cu f'Llci dn Assembléia Legislativa do Rio 
Ornnde do Sul: "Vai acontecer". Os lideres dn ARENA, na Assem
bléia, pro~cstnrnm dns vozes mais rndlcnls· "1!: absurdo, como é 
que se vat dar crédito a uma n!lrmatlvn fntcltz c esquecida de 

um Senador que n fez cm um momento dos mais desproposl· 
tndo.s". E velo c ficou, e foi odotada. 

Pois cu digo aos Senhores, desta tribuna: salvo !ato rnutt.o 
mais alto, multo mais sério - é n. técnica do Governo - se !orem 
prorrogados os mandatos dos vereadores c prefeitos, ainda que 
possamos votar urna emcuda que diga que as eleições pnrn go
vernadores cm 1082 serüo dlretns, eu digo daqui, c me cobrem 
depois, elas não serão dlretas, porque esse colégio eleitoral de 
vereadores que, entre aspas, elegeu os atunls governadores, tcnni
naró. por eleger cm 1982 os !uturos governadores. 

Esse é o sistema, esta é a rcnlldade dentro da qual estamos 
vivendo, onde hoje há uma noticia positiva nos jornais: "0 Pre
sidente da Repúbllca, ontem, cm Vitória, atlrmou: Talvez amanhã 
eu envie ao Congresso o projeto de anistia", 

Sobre a anistia, a cada dia e a cada hora a manchete é 
uma. Pre!Jro !lcar com estas manchetes dos jornais de Brasilla 
e do centro do Pais: "Anistia pode vir amanhã'\ Já. não gosto 
desta manchete do Jornal do Brasil: "Figueiredo diz que, se quiser, 
libera a anistia". 

Mas a verdade, Sr. Presldentc1 é que esta matéria chama a 
atenção. A Nação Inteira esperava que o projeto da anistia esta
ria neste Congresso no dln 16 de março. Todos os grandes co
mentaristas politicas da Nação 1evnvam a Nação a essa expecta
tiva: dia 16 de março vai ser o grande gesto da mão estendida da 
pacl!lcação do Presidente da República- enviar o projeto no Con
gresso N acionnl. 

Saem os Lideres do Governo, do Palt\clo, afirmando: "Dentro 
de alguns dias, o projeto de anistia estará. no congresso". 

Vem o Ministro Petrônio Portelln e diz: "Em rnnio, não; cm 
junho, pode ser, mas sempre a votação só em agosto". 

Vem o Presidente da República e dá esta noticia: "Se eu qui
ser, pode ser amanhã". 

Vem o Ministro-Secretário de Propaganda do Governo e afir
ma: "O projeto jt\ estt\ ai pronto • de!lnldo". 

Vem o Ministro Petrónlo Portelia e diz: "A anistia ainda não 
tem fórmula definida". Embora. S. Ex."' mesmo reconheça, "de
cidido a dar, em 30 minutos elaboro o projeto". Ao que o Senador 
Jarbas Passarinho responde, dlp.s depois: "Definido, em 20 mi
nutos o projeto pode ser redigido". 

Não fico nem com os 20 minutos do Senador Jarbns Pas
sarinho, nem com os 30 minutos do Ministro Petrónlo Portella, 
da. Justiça; tlco com uma semana, Sr. Presidente. Mas, a ver
dade é que não quero aceitar nem pedir a transcrição nos Anais 
da Casa da manchete de um jornal do Rio de Janeiro, que diz: 
"Anistia virá1 quando der na "telha" de Figueiredo". 

Não acho que esta seja a melhor !órmula nem a aceito. Mas, 
a verdade é que falta no Governo um projeto definido, em ter
mos de anistia. 

Ontem O Globo afirmava, numa noticia que delxavn. a Nação 
espavorida pelo absurdo: .. A n.nl.stia. não nttnglró. os cassados pelo 
General Gelsel". Diziam alguns nos corredores: "li: uma homena
gem do General Figueiredo ao Genern.l Gelsel que, a!lnal de con
tas, é o responsável, é o eleitor que o elegeu Presidente da. Re
pública". Jil os jornnl.s de hoje desmentem: "Não é verdade. Se 
houver a.ntstln. os homens cassados pelo General Geisel também 
estarão incluidos". 

O que hil, Sr. Presidente? O que ht\ em torno dessa Ida e 
vinda? 

Quando o MDB apresentou o seu projeto, o Senador da 
ARENA, dessa tribuna, acusou o MDB de precipitação. Reparem 
os senhores: 15 anos foram passados, 15 anos da vitória do Movi
mento de Março de !D64. A acusação é que o MDB !ol precipitado 
no apresentar depois de 15 anos o seu projeto de anlstlnl 

O Genernl Figueiredo, desde o dia 5 de janeiro do ano passa
do, jú estavo. organizando o seu rnlnJ...c;térlo, o seu escalão, já. es
tava organizando o seu esquema de Governo c, no entanto, até 
agora, o. atlrmaUva que se Lcm é csto.: "Se eu quiser, o projeto 
poderá ir paro. o congresso No.clonnl". Parece-me que a afirma
tivo. deve ser dl!erentc: se o interesse é da Naçüo, .''iC a Nnçüo bus .. 
ca n. pnctttcaçüo, se é fundamental pn.ra a pncHicnçüo da Nn.çü.o 
a o.nistln.. Nüo é problemn. da vontade do Presidente, mas ó o pro
blema de o Presidente corre::~ponder à vontndc do. Nnçüo. Ma..c; 
essa. é, apenas, umn. das rcaUdadcs do mundo cm quo esto.mos 
vivendo, dos dtns que estnmos vivendo. Ninguém - ARENA ou 
MOB assim como cu que vio.jo umanhü. parn o Rio Grande do 
Sul, - ninguém poderá voltu.r a seus &tndos c responder. Vem 
nnl.sttn? ARENA c o MDB vüo ser extintos? Virão novos po.rtldos? 
SeriLo crlndos os dl.'ltrltos clcltorniR'? Qunl é o !uturo da Nnçüo? 
Alguém tem nlguma 1déln? Há umn ntlrmntlvn, Sr. Pre.sldcnt.c, 
de que cu peço n. trnnscrlçi10 nos Annl:J dn Cn.'m, dn 1•'olhn. dn 
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S. I•:aulu. Parecc-nw que, ncssu nnhlis1:, cs.'ir jornal paulista es
du.rccc amplamente, de forma total c nbr,olutn, n realidade cm 
que estamos vivendo. 

"O LOBO SEM PltiLO 

A relormulação pnrtldó.rtn, de uma hora para outra, 
pnssou a ser trntnda como assunto sério. E na polêmlcn. 
estabelecida já se envolveram pelo menos dois Mlnlstro.'i 
de Estado, além dos prcslclcntcs da ARENA c do MDB. Es
sn I arsn precisa acabar 

A liquidação das atuals lcgcndn.s nfw corresponde a 
umu. nova (f1..'le da abertura, nem cstó. sendo es.tudadu ago
ra. Depois de todas J..'i fraudes elcltornls lnstltuidn.s no 
período Gclscl - entre cla.'i a. Lei Falcüo, a nomeação do:; 
blõnicos, a nomcaçúo dos governadores e o aviltamento 
dos votos dos Estados desenvolvidos. fazendo com qnc um 
voto depositado no Acre valha doze .sufrir.~ios paulistas -
a ARENA levou outro banho de urna. E um banho mo
numental, du. ordem de quase cinco milhões de votos." 

Quero dizer ã. Mesa que os termos são do jornal, o orador 
apenas os estâ lendo, mo.s na verdade fazem parte da Imprensa 
c da publicação fr.ltns. 

.. como nem todru.i a..s gatunagens do mundo serão 
capazes de garantir que o maior partido do Ocidente con
tinuará majoritário, tornn~se necc.s.s:i.rio acabar com n 
br1ncndelrn. 

Quem se der no trabalho de procurar um artigo publi
cado neste mesmo loca.l, cm 19 de novembro do ano pas
sado, svb o titulo "Novas Artes, Nova Engenho", poderá 
ler o seguinte: 

Folha de S. Paulo de 19 de novembro elo uno passado: 
"Nn. renlidndc, já antes das eleições rrcnlizndns qua

tro dias antes\, o Governo estudava a possibilidade de es
timular :1 formação de quatro legendas com nítidas fron
teiras ldcológlcru;. De acordo com os planos, uma seria 
socialista, outra soclul-dcmocrnta., outra liberal c, a últi
ma, de direita. 

Com Isto, o MDB seria frn.ccionado cm pelo menos três 
grupos, dlvldlndo~sc entre os partidos da esquerda até o 
centro. Mas a ARENA ficaria Inteira sob o manto da nova 
ngr.cmlnçito llbernl. E ainda absorveria os grupos que, cm~ 
hora colham votos como oposiçfto, têm vocação governista 
Es:ie esquema permitiria que os atuais donos do poder nele 
continuassem pelo menos durante os próximos dez :mos, 
numa estlrnntlva. que leva em conta o pcriodo que a Opo~ 
slção o.tunl custou para S'.! organizar. 

Hà seis m-eses, portanto, e muito nntes que o General Fi~ 
gueiredo chega~se no poder, os planos já existiam. Ti
nhnm sido preparados para a eventualidade de um deso.s
tre clcltoral, que acabou acontecendo, e com finalidade 
espúria.. Enquanto as novas agremiações não montJ.rem 
estruturas nessc.'l oito e melo mJlhõcs de quilômctros qua
drados, o Governo "ganhará" eleições, para alegria dos 
que dcsfrutnm da situação. 

Com dois ou com quutro pa.rUdos, n. cal.'lJ. ficará na mes
ma. Se não nos encanamos, partidos politicas são grê
mlos que se fundam com o objctlvo de chegar no poder. 
Como, entre nós, o poder nüo estn. em disputa, os quatro 
do futuro farão o mesmo papel rldiculo dos dois de agora." 

Rcnn.rcm os Srs. como o quadro nüo é do MDB; como não 
é uma nrtrmatlva nem da imprensa, n~m do Senador que fala 
hoje. Esse quadro e um qunclro rcnl. 

O problema do Governo não é o problema de chamar a. clo.s.se 
politica du. Nnçii.o: "Vamos analisar. A Nação não pode mni.s ric:u 
nmnrrndn à cnmlsn-de~rorçn dos dois po.rtldos. Vamos estudar 
partidos que tenham ldcologln, que Lenham doutrina, que tc
nho.m !iloso1ln; vamos agrupar esses homens cm torno deles". 

O objetlvo nüo C este. O objetlvo é extinguir os utua.ls par
tidos. Tenho paro. mim, e digo mais: dificilmente o .sistema per
mitirá a volta dns anLI~as legendas. Extinguindo os ntuals, 1m
pedindo a volto. das anttg·as, se crlarf\o os novos partidos. Por lei, 
ou por decreto? A lei poderá criar um novo parLldo, o.lnda nquc 
essa lei seja violenta, fruto da. ditadura da. maioria. Mas, quantos 
dias, quantos meses, quantos nnos, esses partidos levnrüo para 
adquirir n rcspcitabllldudc dn opinião públlcn? Será que tdp;uêm 
lmnp;lnn que n lider politico, ou o pnrttdo politica se fnz por 
decreto, ou ntt\ por lei? 

O (jUl' di~ o jornall:.t;l? Os novo:; partidos levnrllo, no mínimo, 
lO unos p:tra ltdqulrln~m cn~cHbllldacle popular, para uclqulrlrt~m 
respeiLI~llll<indt• pupnl:tr. g nt~:;st•:; lO unos. o ~~rupo domlnanll' lt~rú 
lO ll!Hl.~ tr:lllqilllu:; para r!ear o atnal t' pum garanti!' a l:nntlnul
tlntlt~ c\n.·~ .~(·u·; :;uhst\1 utos. Jo::;\p (·, u plano, t•.~.~a t"• a n·alldiH!(' da 

qual me po.rcce dlricll nós fugirmos, a qual me parece difícil es
conder da opinião púbUca. E é dentro desse esquema, c v. Ex,IUI 
haverão de concordar, que se enquadra. como umll luva o questio
nário que a. ARENA mandou para o interior. Não há. dúvida 
nenhuma que se V. Ex.tw analisarem todo esse conjunto e coloca.~ 
rem dentro dele o questionário da ARENA, vão verificar que n..s 
mesmas pessoo.s buscam, na reciclagem do sl..stemn.n, perpetuarem~ 
se nele, é o que pergunto: o que !nzer? O que fazer para o Bro.sll 
ser melhor? Não. O que fazer para a Nação melhorar? Não. O 
que rnzcr para nós termos um partido mais Integro, mal..s honesto, 
mn.ls honrado, melhor? Não. O que razer para nós sermos a mato~ 
ria.. A maioria! Dividir, es!a.celnr, criar novos, dois, LrCs, quatro, 
cinco! Manter os atuals? Usó.-los? O que fazer para manter a 
maiortn? É o que diz o editorial do jornalista; é o que se constata 
a. cnda dia c a cada hora. 

Se dependesse, Sr. Presidente, da extinção do MDB, se depen
desse do desaparecimento dos líderes do. Oposição, o problema de 
se buscar uma fórmula para melhorar o Pnís, dariamos, tenho cer
teza absoluta, cm holocausto â. Nação, ma.ls um sacrifício além 
dos tantos que há 15 anos vimos suportando; no País, no exílio, 
na cassação, na injustiça, no cárcere, desaparecidos, inclusive! 
Pnrcce~me que o problema para o Governo não deveria ser o do 
esmagamcn to da Oposição ou de impedir a mínima possibilidade 
dn oncflo dt chegar ao Governo: parcce~me que a preocupação da 
ARENA e do MDB, dos homens do Governo c da Oposição, pare
ce-me que o. obrigação de todos nós era buscarmos fórmulas que 
satlsflzcssern o Jnteressc da Nação brasileira. Porque podemos 
votar uma lei como esta de prorrogar o mandato dos Dlretórios 
Partidários - os erros da votação, eventualmente, cairão sobre 
n.'i nossas cabeças - mas não temos autoridade, não temos poder, 
não temos, absolutamente, o mínimo de condição de estarmos aqui 
não o.penas jogando com os nossos futuros c com os nossos pro
blemas, mas criarmos condições para que os nossos tllhos, quando 
f!:io estivermos mais aqui. já afastados Inclusive e talvez da po~ 
lítica praticada neste Pais, quando nós, pela repulsa popular ou 
pelo cansaço. ou pelo cs~otamento, ou porque uma série outras de 
razões nos afastam da vida pública, nós não podemos ter o direito 
de que aqueles que estarão aqui, no nosso lugar estejam a sofrer 
os erros, os equívocos, as omissões criminosas praticadas por nós. 

Porque a verdade é esta, Sr. Presidente: podemos votar uma 
lei que não vem de encontro no interesse público e, amanhã. essa 
lei, poderá ser o.ltcrada pelos que vêm depois de nós: mas um qua
dro partidário não é um quadro que se esgota nestes oitos anos 
do nosso mandato aqui no Senado, não é um quadro que se esgota 
no. nossa atlvldadc pessoal, c por isso, acho um absurdo, por exem~ 
pio, uma pergunta como aquela que está no questionário da ARE· 
NJ\: "0 que ê melhor para você ter mais votos?" J!: até uma huml
lhnçüo para o líder do interior receber uma per~unta dessas. Mas, 
-a preocupação é dessa natureza? Vamos colocar o quadro da Na
ção e o quadro partidário acima do Interesse pessoal de eu ter mais 
votos. E n culpa seró. nossa, mas quem vai arcar com as canse~ 
qüênclas não seremos apenas nós, talvez, até nós sejamos qs que 
menos -arquem com o.s conseqüênclns, porque, na verdade, seró. ao 
longo do tempo, pela !alta de criação de po.rtldos autênticos, reais, 
organlzo.dos legitimamente, o futuro teró. que pagar. 

Temos hoje, Sr. Presidente- c tenho cansado de dizer-, npe~ 
nas dn vida politica moderna do Pais. npós 1945, dois' exemplos de~ 
veriam servir-nos. Em 1045, tivemos tudo para resolver os problemas 
bro.sllelros no campo de vista instltuclonnl. Tivemos a extinção de 
todn a legislação de cxceção, tivemos a anistia para todos os presos 
politlcos: da extrema esquerda, Prestes: da extrema direita, Plinio 
Salgado. Tivemos a permissão de organfznção de todos os partidos. 
Tivemos amplo e livres debates. Tivemos 11 convocação de uma As~ 
sembJ{olo. Nacional Constituinte e tivemos n elnbornção de uma 
constituição feita por um Congresso que Unha um poder canstl~ 
tulnte, c umn Constituição, nn época, liberal, a melhor que .'le po
deria ter do ponto de vista institucional. 

O Sr. Lulz Cavalcantl !ARENA - ALl - Permite V. Ex.1L um 
aparte? 

O SR. l'EDRO SUION IMDB- RSI - Dnrel o npnrte, com o 
malar prazer, npós concluir o rncu raciocínio. 

Onde falhamos? Onde nos equivocamos, quando se Imaginava 
que com n queda das regimes de exceçito, com a. 11berd1ldc c a. de
mocracia falando no peito de todo o mumlo poderinmos tê~lo al
cançado? Por que não se acertou no Brasil? 

Nn mlnhn oplnliio, Sr. Presidente, tal porque os partidos po
liticas se rormnrnm fundnmcntnlmenLc tendo um divisor de ó.guns, 
que foi n fl~urn do Dr. Getúlio Vargns. 

Quem era a favor do Dr. Getúlio Vnrgns ln pnrn o PSD c PTB; 
quem ern seu adVt!rsó.rlo ln pnm u Unlii.o Democró.tlca Nnelonnl. 

A pni'LI!' dai. os pnrtlcto.s poliLieos passarum n formar-se cm tor
IW dt• nonws: o PSI' do DI'. Adt•mnr; o MTH do Sr. Ji'prnnnclo F'Pr
rarl: o PTN elo Sr. Hu~~o Borghl. g, nsslm suc!'s:üvanu'nte, l'll'~i 
foram -apan•ct'!Hlo, ah:llll:->. l· vt•rclndt~. c\lvt>rsament1~. !' l'll p!'l'lt•n!,'O 
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a. um deles, ou melhor, pertencia, no Pnrtldo Trabalhista, que 
procurou, com homens como Pnsqunllnl, dctinlr uma Ideologia, al
cnnçnr uma tiiosofln social de acordo com uma idéia que resol
vesse ou que buscasse solução para o problema de nossa Pátria. 
Mns, mesmo assim, nos partidos, nn sua grnnde dlvlsüo, vcrlfl
cnvamos, por exemplo, tm um partido como o meu, multas pessoas 
menos idcntlticndns com n sua ideologia do que, como ocorria na 
UDN, cm que alguns tinham Idéias avançadas no campo cconõ
mlco c no campo social, mas estavam num partido do outro Indo, 
porque eram adversários do Doutor Gctúllo Vargas. 

Em 1065, quando se extinguiram os 16 partidos, o Governo fez 
n dlvisáo dos partidos politicas com um divisor: a favor do Governo. 
ARENA; contra o Governo. Oposição, c velo o MDB. 

Leio nos jornais de hoje um Ilustre Lidcr afirmar que as di
vergências dn ARENA são divergências locais, ocasionais, siio di
VNgC.nclas de_ Estado, enquanto que no MDB as divergências s{\0 
ldcologicas, suo multo mais profundas. Não quereria entrar li, eu 
pod_eria fnlnr no sentido Inverso, Isto é, o que une os que estão 
na Oposição e a busca da Democrncta, é o desejo do Estado De
mocrático a partir do qual nós podemos, realmente, lutar por um 
regime cconõmlco e social que possamos ter; enquanto hoje o par
tido não pode ser Governo, nem o partido do Governo C Governo. 
e se nós não podemos participar, se os partidos são como fan
toches participando como marionetes da realidade sem poder de
cidir em nehurna das questões Importantes, o !undnmental é bus
carmos a oportunidade de os partidos poderem pnrtlclpar das de
cisões da vida nacional para, posteriormente, buscarmos a Ideolo
gia, onde um partido, podendo ser Governo, possa apUcar, no Go
verno, a sua Ideologia. Mas se o MDB tem esse problema, na ARE
NA me parece que as dlvergênctas são ainda multo mais sérlns, 
Jl~lrque as divergências não são Ideológicas, mas ocasionais, pessoais, 
saa e!,ll termos de probl('mas em ordem de cargo, em ordem de no
meaçao, em ordem desse ou daquele Governador, cm ordem dessa 
ou daquela posição que alguém ganhou ou deixou de ganhar. 

Mas não é esse o problema, Sr. Presidente. Respondo apenas, 
porque está, nas manchetes dos jornais de hoje, a afirmativa de 
um Ilustre lidcr nrenlsta. De que o importante é que os dois parti
dos nasceram Inequivocamente, porque não nasceram cm torno 
de Idéias, mas um para aplaudir e outro para criticar. Se o MDB. 
se a ARENA, se o Governo, se o chamado sistema. se o Presidente 
da República, se o Sr. Petrõnlo Portella, se nós desejarmos, real
mente, marchar para uma reorganização partidária séria, só po
deriamos !azê-lo em termos de buscar realmente um agrupamento 
onde as pessoas se reúnam única e exclusivamente debaixo do 
termo dns Idéias, da doutrina e da tllosofln politica. Não me 
Interessa saber se tenho que ir para o partido B porque lá no meu 
Estado o Governador - de quem não gosto, e ele não gosta de 
mim - está no partido A. Se quisermos reafirmar, reclassificar 
os partidos em termos de dar-lhes embasnmento filosófico só exis
te esta solução. O Ideal seria- o Ideal - n Assembléia Constituin
te. porque, ai sim, dissolução de todos os partidos politicas, per
missão de organização de qualquer partido politico, extinção da 
legislação de exceçúo. Extinguindo-se a legislação de excessão e 
permitindo-se o livre debate, os partidos políticos nasceriam da 
base, se agrupariam em torno das idéias e em torno dos princípios. 
Não estariam os homens cm jogo, não se veria, corno vi, agora, 
há pouco, um Ilustre lider arcnlsta falando num jornal de te
levisão sobre o novo partido que ele pretende formar. Nn lista das 
pessoas que fartam parte do .seu partido, - ele enumera, nn 
ARENA, desde o Amazonas até o Rio Grande do Sul - os arenls
tas dissidentes. Um que era Inimigo do Governador, outro que 
qucrla ser candidato e não conseguiu sê-lo. Esses seriam os nomes 
que constituiriam o seu partido, 

Então, numa hora como esta, não há patriotismo da nossa par
te cm pennltir urna organização partidária !armada em torno 
disso, em torno de questiúnculas de ordem pessoal, cm torno de 
ambições que não foram satisfeitas? Então, temos o direito de 
l(ll1çar organizações partldó.rlns para o futuro, os nossos !Ilhas é 
que haverão de sofrer ns conseqüências, porque nüo tivemos n co
ragem e n bravura de, num momento hl.stórtco, nnallsando Inclusi
ve os erros do passado, não repeti-los? Digo, de sã consciência: po
c!erú acontecer, mas da minha parte !arei o malar do meu esforço 
para que nfi.o aconteça com a minha consciência, para que, pelo 
menos desta tribuna, cu chame n atenção c diga que o quadro ó 
sério demais, a responasbllldadc é grande demais para que even
tuais maiorias para o General Flguelrodo, eventuais mnlorla.s, j{l 
n cstn altura, quando se prorrogou o mandato do Presidente, que 
era de 4 para 5 e, agora, para 6 - c um mandato de 6 nnos fl.s 
vt!.spern, no Inicio do seu mandato, jli. se pedem eventuais mnlorlns 
po.rn garantir n succssilo do ntunl Presidente. Assim, ni10 dú. Pa
rece-me que é pouco patriotismo c é multo Interesse pessoal cm 
torno de umn matéria dessa magnitude. 

O Sr. Luiz Cavalcante !ARENA - ALJ - Permite V. li:x.n 
um aparte? 

O Sll. PEI>HO SI!\10N 1 MDB ·- RS l - Com o maio!' pl'ní'f'r. 
<!ou o ·aparte a V. Ex.1~ 

O Sr. Luiz Ca.vnlcante r ARENA - ALJ - Eminente Senador 
Pedro Simon, Inicialmente devo dizer que o meu depoimento é 
estritamente pessoal, pois, nesta CMn, não passo de um lidcr 
de mim mesmo. E permita-me fazer, também, uma digressão, para 
que eu tenha malar crédito. Assim espero. Estou já no limiar dos 
60 anos, vou terminar, portanto, este meu mandato, que se lnicin 
ngorn, já nos 74 anos. Tenho n consciência de que esta mesmo 
nn hora de parar, tenho a consciência de que Cflt:Í. nn hora de cul
tivar as flores do meu jardim ... Com Isto quero dizer .. 

O SR. PEDitO SIMON fMDB- RS) -Os discursos e a ntua
çflo de V. Ex.11 , nesta Cnsa, nobre Senador, estüo a reprovar a sua 
a!lrmntlvn. A cada dto., os pronunelamentos de V. Ex.11

, pelo 
conteúdo, pela pro!undlrladc. pela sua lmportàncla, demonstram 
que V. Ex.n haverá de nbrllhnntar esta Casa, por muitos anos, se 
Deus quiser. 

O Sr. Luiz Cavalcante tARENA - ALl - Multo obrigado: r. 
generosidade de V. Ex.n Ma.-;, com Isso, cu quero apenas dlzi'r 
que nüo estou raclonclnnndo cn..suistlcnmcnte. E as._c.;lm como cu, 
muitos colegas, Independente de que estejam cm !lm ou cm co· 
meço de vida pública, Mas nobre Senador Pedro Simon, cu sou 
Inteiramente pela rcst.ruturaçflo ... 

O SR. PEDRO SIMON IMDB - RS't - Dou-lhe o aparte 
com todo o prazer e o aparte continuará. à sua dlsposlçfto. Longe 
de mim, não pense V. Ex. 11 que vim a esta tribuna - porque se· 
ria ridículo dn minha parte, eu, o dono da verdade - para crltl· 
car a todos os meus pares. Eu, inclusive, talvez, seja o grande 
responsó.vcl por multo do que está acontecendo. E falei cm \"'OZ 
alta, n todos nós, mas não no sentido de dizer que os meus Co
legas estão do outro lado. Faço-a em termos de chamamento. 
Alguns, não nesta Cnsa, mas n.l~;Uns, realmente, pensam nsslm. 
Agora, o objetivo do meu discurso, nobre Senador, não foi no 
sentido de tecer critlco.s aos meus Colegas, mas no sentido até, 
em recebendo criticas pelo pronunciamento que tlz, buscarmos 
um debate. E V. Ex.1~ haverá de concluir comigo, que era Inte
ressante, que é Importante que esse tipo de debate ~ejn !eito 
tranca e lealmente nesta Casa, ao Invés dos recortes das not1clas 
de' jornais que estamos vendo a cada dia. 

O que eu quis fazer, foi buscar para o debate nesta Casa, 
esse tipo de pronunclnml!nto, para que através da discussão, eu 
possa reconhecer que multa coisa eu tenha dito errada e que 
cada um de nós, através dos seus erros, busque algo que some 
pnrn o Pais. Esse deve ser o nosso objetivo. Pelo amor de Deus, 
não Imagine V. Ex." que o meu objetlvo tal no sentido de dizer. 
eu, dono da verdade, criticando os meus COlegas. Seria rldiculo 
da minha parte um pronunciamento Igual n esse. A palavra está 
com V. Ex." 

O Sr. Luiz Cavalcante I ARENA - ALl -Absolutamente, não 
tomei por esse Indo. O ponto de vista de V. Ex.1\ é tão rcspcltilvel 
quanto o ponto de vbt~~ de qualquer um dos Colegas, sC'jn lil do 
Oriente ou aqui do Ocidente, absolutamente. Mas, eminente Co· 
lega, os nogsos partidos ... 

O SR. PEDRO SIMON IMDB - RSI - Perdoe-me V. Ex.'. 
mas eu não entendi: Onde é que tlca o Oriente c onde é que fico 
o Ocidente? V. Ex."' apontou para a minha Bancada o Oriente ... 

O Sr. Luiz Cavalc;mte I ARENA- ALI -O seu MDB, c a mi· 
nha ARENA, aqui. Ma.s, os nossos partidos siio multo nrtlftclnis. 
Essa sublcgcndn, a Instituição da sublegcnlln, cria tantas dificul
dades que na verdade cm multas casos, c todos nós padecemos 
disso, chega a ser um constrangedor eufemismo chamarmos cer· 
tas pessoas de correligionó.rlos só porque estamos na mesma le
genda. Por isso, meu caro e eminente Senador, acho que se justi
fica o pluripnrtldarlsmo. Gostaria, não que eu abomine o meu 
Partido, nbsolutnmentc, no terminar n minha vida pública de 
estar num partido que cu escolhesse c não como o foi anterior
mente, onde quase que não tinha opção, tinha que vir mesmo 
para o Partido onde se nbrignvn vários companheiros de lutns. 
Por Jsso, nobre Colega, pnra núo me alongar mais ... 

O Slt. !'EDito SIMON IMDB- RSI - Porn que V. Ex." fique 
sabendo, tinha uma opçüozinha para vir parn o Indo de có.. Dl~o 
isso com o malar respeito, V. Ex." ern. um dos que tinha. 

O Sr. Lulz Cavalcante tARENA - ALJ - Mas todos os meus 
grandes e valorosos udvcrsó.rlos lú dns minhas Alngoas, eram das 
hostes de V. Ex.1\ portanto, compreenderá que hó. um certo cons
trangimento. E mesmo porque, sinceramente não considero a mi
nha ARENA nem mais nem menos com propósitos mal:-; nacio
nais, mnls brnl:illclros, mais alll'uh;tas do que o scn 'Pnrtldo. Neste 
ponto somoH abtciolutnmentc l~imls. Concluindo, cmh\cntc Sena
dor, npena.'l fac:o cstn ressalva: cu c multas coleJtns - ndmltn 
V. Ex.n - dcsc.lnmos o plurlparUdarl::.mo por outros motivos qnr. 
nüo por slmplt•s casuísmo. Multo olH'Igado a V. Ex.n 

O SR. I, EDitO SI!\ION 1 MDil ·- RSt .-- O nnbrr S!•ntuJor h a~ 
Vt'rú de concordar comli~O. V. Ex.n arlmlt!• o plurlpal'!.tdarlsmo 
ma~; ni1o nm; tPt·mo.·: [Jo qupst.Jun:ü·lo que a I.i!ll'l'lllll:a tia Al"ti<~N/\ 
~·nvlou ao lntPrlot·. Porqtlt• no prnntmclanwntn qtH· fiz aqui, !lo-
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bre Senador, não me Insurgi contra o plurlpo.rtldn.rlsmo; cm ne
nhum momento do meu pronunclo.mcnto - c taça questão de 
dizê-lo o.gorn. - me insurgi contra o plurlpa.rUdarlsmo, pelo con
trário, até estou chamando os companheiros a um debate cm 
termos do problema partidário, mas um debate em termos altos, 
um debate cm que Iremos discutir o que é melhor para a Nação. 
Não vamos discutir , eu não quero, assim como não ncclto, per
dão, quem sou cu para não aceitar, assim como cu critico esse 
formulário da ARENA, digo a V. Ex.n, com a maJor sinccrldndc, 
que não admltlrln, se dependesse de •mim, esse !ormulá.rlo no 
MDB. Se alguém do MDB me entregasse esse formulário c cu 
lesse nele "0 que é melhor para o MDB, se aproximar do PSD, 
do PTB ou da UDN? O que dá mais voto?" Nãot Pela amor de 
Deus.. . O que é melhor para o meu Partido Ideologicamente. 

V. Ex.11 definiu multo bem, nobre Senador, quando talou na. 
sublegenda, no livra de memórias do Senador Daniel Krlegcr. 

Lembro-me multo bem, c não quero ser vaidoso nem preten
sioso, mas é outra tese que, da tribuna da Assembléia Legislativa 
do Rio Grande do Sul, afirmei taxativamente, quando o Senador 
Daniel Kriegcr atJrmou que a sublcgenda era inlcio.tlva sua, mas 
que era uma Iniciativa só para aquelas eleições, porque, extintos 
os 16 partidos e criados só 2, se não existissem as sublegcndas, as 
maiorias esma~;ariam as minorias c, então, era um mal necessá
rio para aquelas eleições. E cu digo a sublegenda vem para ficar, 
c velo para ficar. 

Durante 10 anos, na Bancada do MDB do Rio Grande do Sul, 
cm todos os congressos do Partido, protestávamos contra a sub
legenda. V. Ex.11 tem razão, a sublegenda foi um câncer e é um 
câncer, dentro da organização partidária, mas como querer que 
um partido vá adiante, quando numa campanha politica, que 
deve ser a razão de ser da unidade partidária, haja divergências 
Internas, onde as divergências internas, por vezes, são multas 
vezes superiores às divergência de ordem partidária. 

O Sr. Luiz Cavalcante tARENA - ALl - Apoiado! 
O SR. PEDRO SUION IMDB - RSI - Nunca me esqueço 

quando eu li num jornal que um prefeito do interior de Minas 
Gerais, meu bravo Senador Itamar Franco, que tinha sido pre
feito multas vezes, desde 1945, e depois toram-lhe buscar para 
ser candidato, e ele foi candidato na sublegenda. Terminada 
a campanha, perguntaram-lhe o que ele tinha achado das elei
ções, e ele respondeu: "Olha, essa eleição me ofereceu uma sur- · 
presa. Faço política neste Município hó. 50 anos. Hó. 50 anos que 
o meu partido é adversó.rio de morte dos nossos adversó.rios, é 
Uma luta radical, total e plena. Fizemos uma campanha atrás 
da outra: pela primeira vez fiz campanha em sublegenda. E, 
nessa campanha, os meus correligionários da outra sublegenda 
descobriram em mim defeitos que os meus maiores adversários 
não tinham descoberto em 50 anos de vida pllbllca". 

Essa é uma realidade. Agora, nobre Senador, a sublegenda 
ficou exatamente para impedir que os partidos prosperassem, 
que os partidos se desenvolvessem, que os partidos tossem adian
te. E digo mnls o seguinte: se V, Ex.• perquirir qual foi a grande 
razão determinante do grande problema Interno hoje, prlnclpal
mentl! na bnncnda de V. Ex.11, porqUe na bancada do MDB, pelo 
menos no Rio Grande do Sul, o problema. da sublegenda, pratica
mente, não existe; quando nós ns criamos, as criamos artlflclal
mente, por uma necessidade, porque a ARENA vem com três, nós 
temos que colocá-las. A sublegenda é que Impediu o tortalecl
men to partidário. 

Com relação - só para responder, pela honro. que me merece 
o llustre Senador da ARENA - V. Ex.• fala em partidos arti
ficiais, Nobre Senador, vamos fazer uma análise, a história have
rá de julgar. Eu detendo o plurlpartldnrlsmo, acho que o plurl
partldarlsmo é Importante, mas ninguém tem autoridade de di
zer que devemos ir para o plurlpnrttdari.smo porque a slsten:a 
do blpartldnrlsmo niio deu certo neste Pais. Quem falar Isso nno 
estará sendo sincero ou não nnnllsa a realldade. 

Se V, Ex.• olhar pura a Inglaterra ou para os Estados Unidos, 
duns das malares democracias da mundo, verltlcnrá que, real
mente, a pluripartidarlsmo é Imenso, tem partido que apresenta 
um candidato e que faz 300 votos, como aconteceu agora nas 
eleições dn Grã-Bretnnhn. Mas n altcrnãncla no poder é feita 
entre dois partidos no longo da século. 

No Brnsll, na verdade, nobre Senador, nós nií.o tivemos nem 
blpartldarlsmo c nem po.rtldo único, porque pelo menos. há pai
ses, como n Rtissia, ou n. China, onde há um partido se, mas o 
partido é que determina. No Brm li, n.ão tcm~s bipartldarlsmo 
porque o MDB não pode ser Governo, e nós. nua temos partido 
tinlco porque n ARENA cstó. no Governo e nua é Governo. 

O rundumentnl, nobre Senador, t! nltcrnr n rnlz do problema. 
Pensa V. Ex.n que nós Irmos pnrn o pluripartldarlsmo c conWnunr
mos nesse esquema que estamos vivendo, cm que o ststcmn domi
na e o resto obedece, nós vumos alterar? Pcnsn V. ~x.•\ qur dr 
dois partidos consictt•rac\os ruins, c1S hmnen.~ ~ilo os nwsmos, nós 

vamos tirar cinco partidos ótlmos, se não mudar a estrutura do 
poder? 

Se a General Golbery, se o General Figueiredo e se os ho
mens da estruturn do sistema que estão ai quiserem manter as
sim, se a ARENA é partido da "sim, senhor" - nós podemos ter 
dois, como se afirma, porque é necessário um partido para dizer 
"sim, senhor" e outro partido apenas para dizer ••sim" - é neces
sário dois partidos: um para. aqueles que batem palmas permanen
temente, e outro para aqueles que têm Independência, para aque
les que protestam, mas que votam na hora. decisiva. 

Temos que partir para. o pluripartldar1smo ... 

O Sr. Luiz Cavalcante I ARENA - ALl - V. Ex.a permite ou
tro aparte? 

O SR, PRESIDEN'rE I Jorge Knlumel - Solicito a V. Ex.• não 
conceder mais apartes, pois seu tempo está. esgotado. 

O SR. PEDRO SIMON IMDB - RS1 - Pois não, Sr. Presi
dente. 

Então, devemos partir para o pluripartldarlsmo, mas num re
gime de plurlpartldarismo, alterando antes, nobre Senador: é fun
damental, na. estrutura de poder. 

O Sr. Luiz Cavalcante I ARENA- AL! -De minha parte, no
b~e Senador, pcrm1ta-me dizer-lhe que não vejo por que V. Ex.a~o 
nao possam ser Governo. 

O SR, PEDRO SIMON I MDB - RS 1 - Eu poderia até dizer a 
V. Ex.n. que a reciproca é verdadeira.: não sei por que V. Ex.n. não 
pode ser Governo, por nossa parte. 

O Sr. Luiz Cavalcante r ARENA- ALI -Já fui, e sou também. 

O SR, PEDRO SIMON IMDB - RSI - Para responder a essa 
pergunta, Ex.a, eu teria que começar no lniclo, mas prometo res
pondê-la; a pergunta é importante: por que o MDB não pode 
ser Governo? Eu perguntaria até dlterente, nobre Senador: por 
que a ARENA, na sua Convenção, não pode escolher o seu Presi
dente da República, tem que homologar? Por que os governo3 es
taduais, os seus Estados, não podem escolher os candidatos ao 
Governo da ARENA, tem que homologar? Se a coitadinha da 
ARENA não pode escolher, quem somos nós do MDB para ter a 
pretensão de ser Governo? 

Se não mudar .essa estrutura de poder, pode sair ARENA, pode 
aprovar o questlO!Jarlo da ARENA, pode mudar n ARENA e o MDB, 
podem vir 5, 6 ate lO partidos, mas a verdade continuará a mesma. 
E, co'"!lo diz a Folha de S. Paulo, o que eles querem é que agora 
QUe nos estamos com os partidas solldlflca.dos, com 10 anos de res
peitab111dade, levaremos mais 10 anos para que os partidos voltem 
a adqulrlr respeitabilidade. E durante esses 10 anos, o atual Go
verno tem os 6 tranqüllos, e o que ê mais Importante, já estão 
pensando em substituir o seu substituto, e têm a. maioria· tran
qülla, 

Sr. Presidente, peço desculpas, agradecendo a gentileza de Vos
sa. Excelência, E quero apenas dizer que o meu objetlvo tol·abrir 
o debate, porque acho - e gostaria que assim tosse - que esta 
Casa, através da ARENA, do MDB, de nós todos, estabelecêssemos 
um amplo debate, em torna da reformulação pnrtldlirla. Porque 
e.s:e debate não deve ser de cochichos, não deve ser das ante-salas, 
nao deve ser de pessoas que estão tora da vida politica, mas deve 
ser fundamental e primordialmente desta Casa. ll: o que nós es
tamos tentando fazer, dando a nossa colaboração, ainda que, com 
pronunciamentos dos ilustres colegas, estejamos expostos à. cri
tica justa que saberemos receber COl]l a maior humildade. 

Era o que tinha n dizer, multo obrigado. <Multo bem! Pnlmns,l 

DOCUMENTOS A QUE SE REFERE O SR, PEDRO 
SIMON, EM SEU DISCURSO: 

"O LOBO SEM PeLO 

. A reformulação partidária, de uma hora para outra, passou 
a ser tratada como assunto sério. E na polêmlca estabelecida já se 
envolveram pelo menos dois ministros de' Estado, além dos presi
dentes do. ARENA e do MDB. Essa farsa precisa acabar. 

A ltquldação dns atunls legendas nüo corresponde n uma nova 
fase da. abertura, nem está sendo estudada agora. Depois de to
das ns fraudes eleltornJs lnstltuidns no pcriodo Gclscl - cnt:-e 
elas n Lei Fnlc(lo, n namençúo dos blônlcos, a nomeação dos go
vernadores c o a.vfltnmcnto dos votos dos Estados desenvolvidos, 
Cnzenda com que um voto depositado no Acre valha doze sutrá.
gio.s pnullstns - n ARENA levou outro bnnho de urna. E um ba
nho monumental, da ordem de quase cinco mllhõe::; de votos. Co· 
mo ll<!lll todas n.s ~utunng:cm; do mundo .scrflo capazes de ~:uantlr 
que o ~nnlor partlclo do Ocidente contlnunril. majorltúrio, tornn-:;t• 
npcps.sario acabar com a brlncadl'lra. 
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Quem se der no trnbnlho de procurar um artigo publlcndo 
neste mesmo local, cm 10 de novembro do ano passado, sob o tí
tulo "Novas Artes, Novo Engenho", poderá ler o seguinte: 

''No. renlldadc, já antes das eleições t realizadas quatro dias 
nntcsJ, o Governo estudava n posslbllldo.dc de estimular o. forma
ção de quatro legendas com nítidas fronteiras Ideológicas. De 
acordo com os planos, uma seria soclallstn, outra social-demo
crata, outra liberal c, o último, de direita. 

"Com Isto, o MDB seria fraclonado em pelo menos três ~~ru
pos, dividindo-se entre os partidos da esquerda até p centra. Mas 
a ARENA llcarln Inteiro sob o manto do novn agrcril!oção libero!. 
E alndn absorveria os grupos que. embora colham votos como opo
sição, têm vocação governista. Esse esquema permitiria que os 
ntunJs danos do poder nele continuassem pelo menos durante os 
próximos dez anos, numa estimativa que leva em conta o periodo 
que a Oposlçiia atual custou para se organizar." 

Há seis meses, portanto, e muito antes que o General Figuei
redo chngesse ao poder, os plnnos já existiam. Tinham sido prepa
rados para a eventualidade de um desastre eleitoral, que ar:nbau 
acontecendo, e com !tnalldade espúria. Enquanto as novas agre
miações não montarem estruturas nesses oito e meio mllhõcs de 
quilómetros quadrados, o Governo "ganhará" eleições, para ale
gria dos que desfrutam da situação. 

Com dois ou com quatro partidos, a coisa ficará na mesma. 
Se não nos enganamos, partidos politicas são grêmlos que se fun
dam com o objetlvo de chegar ao poder. Como, entre nós, o poder 
não está em disputa, os quatro do futuro farão o mesma papel 
rldlculo dos dais de agora. 

O General Figueiredo, que não participou da elaboração da 
fraude, bem que podia mudar essa história e determinar rznc se 
marche e!ettvamentc pp.ra a democracia. - R.L." 

"QUESTIONARIO 
E o· seguinte, na integra, o questionário submetido pelas lldc

ranças às bancadas dn Câmara e do Senado: 
I - Na sua opinião, deve haver reformulação partidária? IA 

resposta negativa indica a manutenção do atual quadro partidá
rio. sem alterações.) 
Sim 
Não 

2- Em cn.so positivo, de que forma: 
a.) dissolução dos ntunls partidos, com a criação de nevar. 

partidas? 
b) criação de novas partidos, sem dissolução dos atuals, que 

sofreriam mudanças de nome, doutrina e programas? 
3 - Na sua opinião, na hipótese da dissolução, a ARENA deve: 
a) manter a atunl estrutura com outro nome? 
b) perder parte de seus quadros e unir-se com outros grupos 

do atual MDB, dando origem a outro partido? 
c> dissolver-se e deixar plena liberdade de se agruparem co

mo entenderem? • 
d) retornar com outros nomes nos quadras partidários basi

camente semelhantes no periodo anterior a 66? 
' As perguntas a seguir devem ser respondidas por quem res-
pondeu atlrmatlvamente il alternativo da pergunta 3: 

4 - Do seu Estado, que parcela, percentual, das pollt!cas elei-
tos pelo MDB aceitaria essa opção? 

a) Assembléia Leg!slotlva 
bl Câmara dos Deputados 
c) Senado Federo! 
d) Câmara de Vereadores. 
5 - Inversamente, que parcela, percentual, dos pollt!cos elei-

tos pela ARENA lrln para um partido de oposição? 
a) Assembléia Legislativa 
bl Câmara dos Deputados 
c) Senado Federal 
di Câmara de Vereadores. 
6 -Que tcndencla Ideológica deveria ter esse novo partido? 
ol direita 

. bl centro-direita 
c) centro 
d) centro-esquerda 
e) esquerda. 

7 - Com qual das antigas partidos esse novo partido devcrln. 
assemelhar-se? 

a).PSD 
bl PTB 
c) UDN 

di Outro. 
a - Na sua opinião qunls as chances de esse novo partido ob-

ter maioria no seu Estado? 
a) multo grandes 
b) bnas chances 
c) poucas chances 
d) nenhuma chance. 
9 - Qual a receptividade do seu eleitorado a esse nova op

ção partidária? Você obteria: 
a) menor votação 
b) praticamente n mesma. 
c) maior votação. 
10 - Qual o sistema partidário que Você considera mais ade· 

quado para: 

a) maioria governamental 
b) establl1dade democrática 
c) partidos naclo~als 
di eleger-se 

Número de Partidos 
234mnls 
234mals 
234ma1s 
2 3 1 mais 

11 - Qual o sistema eleitoral mais compatível, na sua opi-
nião, com o sistema partidário que deseja? 

a) representação proporcional 
bl distrital misto 
cl distrital puro. 
Fineza acrescentar as observações que julgar oportunas:" 
O Sr. Itamar Franco 1 MDB - MGI - Peço a palavra, Senhor 

Presidente, para uma comunicação. 
O SR. PRESIDENTE !Jorge Kalumcl - Concedo o palan·a 

no nobre Senador Itamar Franco, para uma breve comunicação. 
O SR. !Tt\~IAR FRANCO IMDB - MG. Para uma breve co

munlcnção. Sem revisão do orador.> - Sr. Presidente, Srs. Sena
dores: 

Peço licença n. V. Ex."' para uma breve comunicação, jó. que 
na próxima segundn .. fetra pretendo abordar a greve das profes
soras de Minas Gerais. 

Mas, apenas para registrar hoje, Sr. Presidente, Srs. Senado
res, que a Associação dos Professores de Minas Gerais, em greve, 
rclvlndlco o cumprimento do Decreto Federal n,0 71.244, de !972, 
que melhora os vencimentos dos professores, Na segunda-feira. 
vão realizar uma assembléia às 17 horas, na Sec;retarla de SaU
de, para ouvir a palavra do Governo Estadual. 

E aqui, Sr. Presidente, já neste tina! de sessão, pretendendo, 
como disse, na segunda-feira abordar a greve das professoras de 
IM!nas Gerais, eu já Inço um apelo a S. Ex.• o Governador do 
Estado de Minas Gerais, para que atenda a essa reivindicação 
das mais justas. 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Multo bem!) 
O SR. PRESIDENTE (Jorge Kalumel - Concedo a palavra 

ao nobre Senador Henrique Snntlllo. 
O SR. IIENRIQUE SANTILLO (MDB - GO. Pronuncia o se

guinte discurso.! - Sr. Presidente, Srs. Senadores: 
O magistério golono de ensino primário e médio, do rede 

estadual c da rede munlclpnl da Capital do Estado, !nlc!ou, on
tem, após renllzoção de assembléia geral da classe, movimento 
grevista de rclv!ndlcaçiío de aumento snlarlol, após esgotar todos 
os recursos de diálogo c conciliação com as autoridades educa
clonais, 

Trata-se de movimento justo c legitimo, diante da omlssilo 
c do desinteresse dns autoridades responsó.vels, sempre dispostas 
a ::mbmetcrem a problcmó.tlca cducuclonnl no enéslmo plano -de 
suns preocupações, j{L que assoberbados com a manutenção do 
atllhadlsmo, dos obras supérfluas e da máquina burocrática one
rosa· e antldemocrá.tlcn. 

Estão os professores do Estado do Goiás sujeitos às nnKústlllll 
de sahí.rlos de miséria., lnsutlclcntes até mesmo pnrn sun nllmcn
taçiio básica c sem numen to hó. qunse dois n,nos. O Professor Re-
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gente de Ensino Prlmlirlo recebe, no momento, apenas 70% do 
snlúrlo mínimo ICrS 1.236,00 mensais). cm tlagrnntc desrespeito 
à. Jcglslaçüo federal, que estabelece em 130% do sn.lúrlo mínimo rc~ 
glonal o minlmo do professor prlmõ.rlo. O Professor de Ensino F.:-i-
1pcclal r·cccbc CrS 1. 946, mensais c o Professor de Ensino Médio 
Cr$ 2.575,00 mensais, com 22 nul!l.':i semanais, e Cr$ 5.151,14 com 14 
aulas semanais. 

Eis porque, multas vezes, para sun própria sobrcvlvCncia, são 
obrigados a transformar o magistério cm "bico", procurando cm 
outrns atlvldades um pouco mais para seu sustento e o de suas 
fnmillas, cm detrimento da qualidade do ensino. 

O CPG - Centro dos Profcs~orcs de Oolás - entidade que 
congrega o magistério cm todo o Estado, no comando do justo 
movimento grevista, elaborou urn documento sério, contendo uma 
série de reivindicações salariais e outros pontos considerados ln
dlspcnsó..vcls à valorização profissional do professor, cm todos os 
níveis. · 

Aprovado por unanimidade pela assembléia geral, realizada 
ontem na Capital do Estado, o referido documento estabelece rcl
vlndlcnc;:ão de CrS 5. 000,00 mensais para os Professores primários, 
e CrS 9.500,00 e CrS 11.000,00 para os Professores de Ensino Mé
dio, com 22 e 44 aulas semanais, respectivamente. 

No entanto, tão Importante quanto essas reivindicações são 
as que tra.tam especlflcamente da estnbllldade do professor e da 
obrigatoriedade de concurso público para o preenchimento de va
gas no magistério público, 

Em resumo, são ns seguintes as rclvlndlcações básicas a esse 
nível: 

1.' - Garantia de estabilidade da carga horária de nulas los 
professores da rede estadual de ensino, quase sempre por injun
ções políticas, têm sua carga horária de aulas variáveis, às vezes, 
mensalmente. Como ganham por aula, vêm .. sc .submetidos a toda 
espécie de torpes maquinações.) 

2." -Regulamentação imediata da situação funcional do ma
gistério. 

s.n - Diretorcs de Estabelecimento de Ensino, escolhidos 
através de llstn tríplJce, elaborada pelo corpo docente do rcspec~ 
tlvo estabelecimento. 

4.n. - Aposentadoria nos 25 anos de serviço. 

5,• - Atualização do Estatuto do Magistério. 
s.a -Equiparação dos proventos dOS professores aposentados, 

7. a - Abertura lmediatn de concurso público para o preen~ 
chlmcnto de cargos no magistério (o última concurso público rea~ 
lizado no Estado, para este tlm, tez-se em 1968, tendo sido anuin
do por "Irregularidades''; nestes últimos dez anos, as contra.tuçães 
se fizeram submetidas no trliflco de Influência politica). 

Diante disso, Sr, Presidente, desta tribuna, hipoteco Inteira 
solldarlcdnde a esse legítimo movimento rclvindlcntõrlo, certo de 
que slcnl!lcará um passo a mais e l:11portante rumo à conquista 
dn justiça social, e certa também de que a comunidade goiana 
saberõ. compreendê-lo justa e oportuno. 

Apelo às autoridades de meu Estado po.ra que também sai
bam compreendê-lo pelo atendimento às suas reivindicações bó.
sicas, cumprindo o dever de sanar injustiça que perdura há vã
rios anos, responsã.vel pela queda. na qualidade do ensino e pelo 
aumento do analtnbetisma, sobretudo nn zona rurnl. t preciso que 
entendam que o aumento reivindicada é n resultante do "sufoco" 
a que foram submetidos durante mnls de uma década, e que pre
cisa vigorar a partir de 1.0 de mala e não n partir de 1.o de 
agosto, como proposto pelo governo estadual, além de estar bem 

·aquém do que pedem os professores sncrlticndos. 

Ern o que tinha a dizer, Sr, Presidente, !Multo bemll 

O SR. PRESIDENTE !Jorge KnlumeJ - Não hú mnls orado
res inscritos. 

Nndn mais havendo que tratar. designo para a sessão ordlnú
rin de scgundn-telrn, dln 2B n seguinte 

ORDEM DO DIA 

-1-

Votnçüo, cm turno único, do Requerimento n.O 156, de 1970, 
do Senador Henrique de Ln Rocque, solicitando tenham trnmltnw 
çüo em conjunto OB Projetas de Lei do Senado n,oo 46, de 11170, 
da Senador Franco Montara, que dispõe sobre o snlrl.rlo minlmo 
profissional dos advogados em regime de relnçflO de emprego; e 
77, de 1070, do Senador Jutnhy MnR"nlhfLes, ·que estabelece n jor
nndn de Lrnbnlho dos proflsslonnls do direito contratados sob o 
rc1~Inw da Ieg-lsln.çilo trnbnlhlstn, c dá outras providencias. 

-2-
Votação, cm turno único, do Requerimento n.o 157, de 1079, 

da Senador Orestes Quércia, :iOllcltando o desarqulvamento do 
Projeto de Lei do Senado n.o 221, de 1975, de sua autoria, que 
estabelece n remuneração mínima obrigatória para os motoristas 
profissionais, tlxn-lhcs a jornada de trabalho e dá outras provl
dl!nclns. 

-3-
Votação, cm turno único, do Requerimento n.o 158, de 1970. 

do Senador Nelson Carneiro, sollcltando a retirada do Projeto de 
Lei do Senado n.0 84, de 1979, de sua autoria, que tlxa multa para 
os que concorrem para a poluição sonora QU violam a "lei do sl
lêncio", Imprimindo nova rednçiio ao art. 42 do Dccrcto .. Iel n.0 

3. 088, de 2-10·41 - Lei das contravenções Penais - e determi
na outras providências. 

-4-
Votação, em turno único, do Requerimento n.0 161, de 1979. 

do Senador Orestes Quêrcla, solicitando o dcsnrqulvamento do 
Projeto de Lei do Senado n,0 252, de 1975. de sua autoria, que 
acrescenta parágrafo ao art. 32 da Lei n.0 3.807, de 26 de agosto 
de 1960 fLei Orgânica da Previdência Social) para a fim de per
mitir aposentadoria proporcional aos 25 'anos para os segurados 
de sexo masculino e 20 para as do sexo temlnlno. 

-5-
Votação, cm turno único, do Requerimento n.0 162, de 1979, 

do Senador Dirceu Cardoso, solicitando a desarqulvamento do Pro
jeto de Lei do Senado n.o 190, de 1977, de autoria do Senador Nel
son Carneiro, que dispõe sobre n aquisição de Imóveis funcionais 
por seus ocupantes e dá. outras providências. 

-6-
Votação, cm turno único, do Requerimento n.o 166, de 1979, 

do Senador Orestes Quércia, solicitando o desnrqulvamento do 
Projeto de Lei do Senado n.0 23, de 1976, de sua autoria, que dá 
nova redação ao art. 391 do Decreto~leJ n.O 5.452, de 1.0 de maio 
de 1943 IConsoJldação das Leis do Trnbo.lhol, acrescenta parrl.gra
to ao citado artigo, passando a ser 2.0 o parligro.fa único. 

-7-
Dlscussão, em segundo turno, do Projeto de· Lei da Câmara 

n.o !, de 1979 (n.0 4.689/77, na Casa de origem), de Iniciativa do 
Tribunal Superior Eleitoral, que dispõe sobre a criação de cargos 
na Secretaria do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do 
Sul, c dá outras providências, tendo 

PARECERES FAVORAVEIS, sob n.o• !98 e 199, de 1979, das 
Comissões: 

- de Serviço Público Civil, c 
- de Finanças, 

-8-
Dlscussã.o, em segunda turno. do Projeto de Lei do Senado n.O 

349, de 1978, do Senador Accloly Filho, que dispõe sobre ação de 
acidente de trabalho, tendo 

PARECER, sob n.0 192, de 1979, da Comissão: 

- de Constituição e Justiça. pela canstituctonalldade c jurl
dlcldade, com voto vencida, cm separada, do Senador Nelson Car
neiro. 

são. 
O SR, PRESIDENTE 1 Jorge Kalume J - Esta encerrada a ses-

fLcvanta~se a sessão às 18 horas,) 

DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR. JOSE LINS NA 
S&SSAO DE 23·5-79 E QUE, ENTREGUE A REVISAO DO 
ORADOR, SERIA PUBLIC1IDO POSTERIORMENTE: 

O SR. JOSE LINS I ARENA- CE. Como Líder, pronuncia o se
guinte dl;scurso,) -Sr. Presidente, Sr.s. Senadores: 

Todos snbemos da lmportãncln que a Agricultura brasileira de
sempenha no nosso processo de desenvolvimento, lncluslve junto 
ils camadas mais pobres da população brasileira. Todas sabemos 
também dn lmportáncia que o ntunl Governa confere o. ntlvldnde 
prlmó.t•Jn, visando não só equlllbrn.r a balança comercial, mas, prin
clpnlmente, objetlvnndo melhornr as condições de vldn dn popula
çüo brnsllclra, no que tnngc à nUmentaçüo, à nutrição c mais dire-
tnmcnte, à rendo. dns populações rurnts. ' 

Assim, Sr. Presidente, Srs. Senadores, Sua Excclt!nctn o Senhor 
Presidente dn Rcpúbllcn decidiu conceder prioridade 1 il nossa 
ng:ropccurl.rin. E nessns condições estudos sl.stcmó.tlcos vêm sendo 
desl'll\'olvitlos pelos Ministérios responsáveis, principalmente pelo 
Mlnlstél'lo da A!;rlculturn - através do seu titular, o Ministro 
Delfim Nctta, com o objctlvo, nüo só de crlnr novos Instrumentos 
de npolo n cssn ntlvldndc, mns tumbêm com o objctlvo de corrigir 
nntlgos Instrumentos já utilizados pnrn bencrtclnr o set.or. 
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Hoje, é meu desejo dar conheclm~nto n esta Casa dn.s primei· 
ras decisões tomadas pelo Governo Federnl, através do Conselho 
de Desenvolvimento Econômico, decisões que r~percuttrão prorun· 
dnmente, tanta no campo dn segurnnçn dn ntlvldndc produtiva do 
sctor rural, como também na área dn comercinllznção dos produtos 
Agrícolas. Duns mensagens, Sr. Presidente, estão sendo encaminha·· 
dn.s na Congresso Nnclonnl para sua nprectnção: a primeira diz res
peito à. nota promissória rurnl, ou duplicata rural. Sabemos todos 
que n nota promissória rurnl é um Importante instrumento criado 
para ajudar o produtor. Todavia, algumas distorções se verl!lcn
vnm, principalmente no que tange à responsnb111dadc do próprio 
produtor que a ut111za. t que os produtores, no endossar esses do
cumentos, se obrigam regressivamente, pelo valor do titulo. Para 
evitar esse inconveniente é que o Governo vem propor uma modi
ficação no texto do Decreto-lei n,0 167 de 14 de fevereiro de 1967. 
Além disso, Sr. Presidente, a nota promissória rural não deve ser 
considerada como o único Instrumento capaz de ajudar a comer
cialização dos produtos agr!colas, O crédito dlreto pode ser utiliza
do nesse caso com a mesma ou com malar ettctência. Tendo cm 
conta esses fatos, propôs-se Sua Excelência, o Senhor Presidente 
da República, remeter no Congresso Nacional, para anáUse e vota· 
ção, modltlcação do Decreto-lei n.• 167, de 14 de teverelro de 1067, 
que versa o seguinte: 

"Art 1,0 o endossatárlo de Nota Promissória Rural ou 
Duplicata Rural não tem direito de regresso contrato pri
meiro endossante. 
Art. 2.0 E nulo o aval dado em Nota Promissória Rural 
ou Dupltcatn Rural pelo primeiro endossante ou por séu"' 
cônjuge. 
Art. 3.0 Esta Lei entrará em vigor na dato. de sua publi
cação, revogadas ns disposições em contrãrlo." 

Conseqüentemente, Sr. Presidente c Srs. Senadores. o Governo 
não extingue a nota promissória rural, mas anula a responsablli
dade que, recaia regressivamente sobre o produtor, melhorando, 
assim, um Instrumento que sem dúvida vem prestando bons ser
viços ao meio rural. 

O Sr. Aloysio Chaves lARENA - PAI - V. Ex,11 me concede 
um aparte? 

O SR. JOSÉ LINS IARENA - CEI - Com o maior prazer. 

O Sr. Aloysio Chaves IARENA - PAI - Nobre Senador José 
Lins, essa Mensagem tem dupla signUtcação: uma, de natureza 
econômfca, que V. Ex.u. acaba de destacar com todo acerto e lucidez; 
outra, que não pode passar despercebida, sobretudo em tncc de 
uma observação, que cu diria precipitada, !cita ainda ontem neste 
Senado. S de que Sua Excelêncln o Senhor Presidente da República, 
através dessa Mensagem, está alterando um decreto-lei, c para 
fazê-lo não se utilizou de outro decreto-lei, mas submete a maté
ria à apreciação, no debate, ao exame do Congresso Nacional. On
tem, de maneira precipitada, nesta casa, foi o Senhor Presidente. 
da República criticado, Injusta c !moderadamente, pelo fato lne
xato que se lhe atribuía de estar revogando os Decretos-leis n.0 228 
e 477 por outro decreto-lei, Noticia trazida com certo açodnmcnto 
no Senado, Inteiramente inverídlca quando Sua Excelência o Se
nhor Ptesidentc da República, obediente nos ditames da nossa 
Constituição, encaminhou no Congresso Nacional aquela grande 
provldêncln, que, não obstante ser, hoje, acolhida com aplauso t:te
ral pela Nação brasileira, lo!, ontem, aqui, objeto de restrições. 
Portanto, a observação de V. Ex." é Inteiramente procedente, mas 
devemos entatJznr este aspecto polítJco, que não é dcspiclendo. 
Multo obrigado a V. Ex.• 

O SR. JOSt LINS IARENA - CEI - Nobre Senador Aloyslo 
Chaves, V. Ex.• tem Inteira razão, A sistemática to! criticada pelo 
nobre Senador Franco Montara, possivelmente sem conhecimento 
de causa sobre o encnmJnhnmcnto dn mensagem no Congresso 
Nnclonnl. 

Mas, Sr. Presidente, Srs. Senadores, o fato tundnmcntnl nqul 
trazido é que o Governo propõe no Congresso Nacional. que se 
anule a responsnbil1dade regressiva do endosso b. promissória rural, 
favorecendo, fundamentalmente, o produtor. E acenando com um 
Instrumento novo, que é o financiamento dlreto. . 

Outra medida Importante Sr, Presidente, Srs. Senadores, de
corre da decisão do Governo federal de submeter também a esta 
Casa nova modificação, agora b. Let n.0 5.91W, de 11 de dezembro 
de 1073, que criou o PROAORO. Todos sabemos que o PROAORO 
lnstltutu no Pais o seguro b. attvidnde do produtor rürnl, medhmte 
a criação de uma tnxn adicional de 1 'i~ sobre o juro dos emprésti
mos, seguro esse contra frustrações devidas n lntempérlt!s ou ou
tras dlllculdades que a!etem a produçí1o. 

O PROAGRO, Sr. presidente, Srs. Senadores, apesar de consU
tulr-sc umn Inovação fundamental, pndece da dcticléncla de Rn
ranUa upenns 80% dos tlnn.nclnmentos ou dM satrns tundndns. 

Agora propõe-se o Governo a elevar o se~uro pnrn 100%, ou seja, 
para o total das sntrns, 

O Sr. Dirceu Cardoso I MDB - ES) - Súo só essas duns? 
o SI!. JOSÉ LINS I ARENA- CEI - Rcllro-me, no momento, 

n essas duns medldns. 
O Sr. Dirceu Cardoso !MDB- ESl -Quando V. Ex.n se dls· 

pôs a fazer a comunicação à Casa de que o Conselho de Descnvol· 
vlmento Econômtco havia tomado medidas fundamentais, cu tremi 
nn minha cadeira: vem aí, então, um leque de medldn.s de amparo 
à agricultura, à pecuária, neste País. De fato, ns duas medidas 
"requem", desculpe a expressão, que o Governo tomou, lembra .. me 
aquela expressão que se usa no Interior: o Governo está comendo 
mingau pelas beiradas, não está entrando no tunda do problema. 
Em relação à promlssór!a rural, o Governo tirou o direito regres
sivo, aliviou, etc., mas c o banco? E o mecanismo do banco, ele 
melhorou? Sabe o que vnt acontecer? Agora, nem promissória rural 
c nem crédito através de promissória rural, nada, exatamente por
que o banco não opera sem Isso I 

o SR. JOSÉ ÚNS I ARENA - CEI -V. Ex.• estó. enganado. 
O Sr. Dirceu Cardoso IMDB - ES) - Sabe o que diz o nosso 

homem do interior? "Pilhorou", não é melhorou, não, "pilhorou". 
O SR. JOSÉ LINS I ARENA- CEI -Sinto multo, nobre Sena

dor Dirceu Cardoso ... 
O Sr. Dirceu Cardoso IMDB - ES 1 - Desculpe, é o sentimento 

que tenho da minha vida no Interior. Fui eu quem requereu o de
sarqulvamento do projeto do PROAGRO. de autoria do Ilustre ex
Senador Paulo Ou erra, V. Ex. a sabe disto, fiz comentários das me-· 
didas que o Governo poderia tomar, nobre Senador, as vacas estão 
acabando no Brasll, isto é, as matrizes estão sendo dizimadas pelos 
trigoríticos, à razão de 60 a 70% do gado abntido, e o Governo 
está comendo o mingau pelas beiradas, ai. Dentro de um a dois 
nnos, não vamos ter nem boi para abater, nem vaca para produ
tlr leite, l!: o dinheiro, medidas prátlcas de assistência à lavoura. 
Isto de tirar o direito regressivo e criar esse um por cento de nada 
adiantará. V, Ex.• é um homem prático, já dirigiu dez Estados 
de uma vez só, e sabe que isso é inoperante. Aceite minhas des
culpas. 

O SR. JOSÉ LINS I ARENA- CEI -V. Ex.• está desculpado. · 
Creio porém, nobre Senador, que V. Ex.ll está sendo Injusto ao jul
gar as medidas do Governo. Acostumado ao gosto do pacote, dese
jaria talvez V. Ex.• que todas as medidas do Governo em beneficio 
do setor agrícola tossem por mim anunciadas agora. V, Ex.a, porém, 
não perde por esperar. Aliás, há poucos dias tal aprovado um pro
grama de 100 bilhões de cruzeiros pnrn rerorçar o crédlto pnrn a 
agricultura. 

O Sr. Dirceu Cardoso fMDB - ESI -Cinco a.nos. 

O SR. JOSÉ LINS !ARENA - CEI - Isso mesmo, são 20 bi
lhões por ano. Numa época. em que se pretende restringir todo o 
crédito como meio de restringir os meios de pagamento, 

O Sr. Dirceu Cardoso IMDB - ESI - Permite v, Ex.•? 

O SR. JOSÉ LINS '1 ARENA - CEI - Pois não. 

O Sr. Dirceu Cardoso IMDB - ESI - Pergunte! quais us me
didas e V. Ex."' disse que eram essas. Então, se são essas ... Como 
V. Ex.a disse que ta tomar medidas substantivas. · 

O SR. JOSÉ LINS I ARENA- CEI -V. Ex.• me perguntou pe
las intormnções que eu trnzia hoje, nií.o pelo programa de açãe> 
do Governo para a Agricultura, Isto é cols> completamente dite
rente, nobre Senador. Mas go.sta.rla de concluir, informando que 
a taxa do I% do PROAGRO, cobrada sobre us operações de llmm
ciamento deve ser também Ubernda, de modo que o Ministério da. 
Agricultura possa ajustli-la D.s diversas regiões, aos tipos do cultura 
c mesmo b. dimensão das proprtedndes agrlcolas. 

O Sr. Dirceu Cardoso IMDB - ES) -Permite V. Ex.•? 

O SR. JOSE LINS I ARENA - CEI -Com o maior prazer, no
bre Senador, 

O Sr. Dirceu C11rdoso fMDB- ES) -uma m-edida simples que 
alcançaria hoje toda a pecuário. naclona.l. Saiba V. Ex.•, tenho re
cebido do meu Estado reclamações no sentido de que o Governo 
do meu Estado através dos órgãos de publicidade c da televisão IIi 
comunica nos criadores que nüo tem vacino. nntlnttosn para o re
blUlho de lú, um pequeno E:;tndo e um pequeno rebanho. Ou me
lhor, conte.ssn Ulso, só tem vacino. para. 40% do rebanho, quer dizer, 
os outros estão entregues b. sua. próprio. sorte. Essa mcêttda niio 
aP·cnn.s lil. mas cm todo o Pn.ls. Os laboratórios csti~o fabricando 
vaclnns nnttartosa sem n necessária imunl:mção. Elas nüo são Cls
cn.Uzndas, sUo traudadLlS. Ninguém acredita. mnls nisso. O criador 
tem que tnzcr uma vnclnaçü.o de 4 cm 4 me.scs, E serl(l. umu. me-· 
dlda rápida. 
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O Slt. JOSf; LINS IARENt\ -CEI - Permltc V. Ex.11? V. Ex.n 
ú um homem prút.lr.o c conhrcc bem U.'i Cflractcríntlcas da febre 
n.!t01:a.. Não existe vn.dna com too•,;, ele crJclêncln .. 

O Sr. Dirceu Cllrcloso ! ?-.-IDB-ES 1 - Ah! Se vamos bu:-;cn.r es-
:m tc~orln ... 

O SR. JOSf: LJNS IARENA-<:EJ - ;\lém dl"o o eleito d~ va
cina & realmente rápido, durante apenas 4 a 6 meses, Finalmente, 
há cm andamento no Pais, um programa de instn.lação de labora
tólios, pelo J\.Unlstérlo da Agricultura, para a produção de vacinas, 
Inclusive a nível regional. Hoje o Pais dl.'ipõc de capacidade produ
tiva cnpaz de S[ltlsfazcr a to elas ns suas necessidades. Possivelmen
te n falta. a que V. Ex." cstó. .se referindo é puramente local. 

O Sr. Dirceu Cllrdoso (MDB- ES1 -I!: na zona. do Espírito 
Santo c no nordeste de Minas Gerais, na terra dos exeMJnistros da 
Agricultura. E: a mesma situação. 

O SR. JOSE LINS I ARENA- CEI -Sr. Presidente c Srs. Se· 
nadorc.s, é evidente que a Oposição, ln!ellzmcntc, não cr:ltlca apc
nll..'i erros, faz questão de crltlco.r também os acertos do Governo, 

o que é uma pena. A medida relacionada com a promL->sória rural 
é Importante. As modtrtcaçôc.s Introduzidas no PRO.\GRO e que 
elevam o seguro agricola de ar;~, parn 100';í do cu:itelo I! dos Inves
timentos não sfi.o menos !undo.menta.is. 

Quanto nos Investimentos, ... 

O Sr. Dirceu Cardoso r MDB - ES 1 - E.sta C certa, 
O SR. JOSf: LINS 1 ARENA - CEI - ... elas vlr.w beneficiar 

mais us regiões mais pobres. Virão servir de incen tlvo ou dcsincene 
tive aos diversos tipos de cultura, ajudando a ajustar melhor a 
produção ao mercado. 

Trazendo, Sr. Presidente c Srs. Senadores, estas lntormações o. 
esta Casa c ao País, termino com a triste impressão de que a nobre 
Oposição realmente não deseja que o Governo acerte c nem que 
ele adote medidas cm ravor do Pais. Todru: elas serão rataimente 
criticadas. Não obstante, tenho a certeza de que,. essas criticas, não 
tinpedirão que o Governo prossiga no seu Intento de desenvolver o 
Pais e de criar melhores condições de renda e de vida para o seu 
povo. rMulto bem! ?almas.) 

ATAS DE COMISSÕES 
CO~USSAO DE ECONO~liA 

7." REUNIAO, REALIZADA EM 24 DE MAIO DE 1979 
EXTRAORDINARIA 

As nove horas do dia vinte c quatro de mato dr. mll noveccn~ 
tos e setenta c nove, na. Sala "Rui Barbosa", sob a presidência do 
Sr. Senador Itamar Frn.nco, reúnc~sc a comissão de Economia, com 
a presença dos Srs. Senadores Pedro Simon, Marcos Freire, Milton 
Cnbnrl, Alberto Silva, Bernardino Viana, José Rlcha, Tancrcdo 
Neves c Jessé Freire. 

Deixam de comparecer, por motivo justltlcado, os Srs. Sena
dares Arnon de Mt~llo, Jose Llns, Benedito Canelas, Lulz Cavalcan
te c Roberto Sa.turnlno. 

Havendo número regimental, o Sr. Presidente declara abcr~ 
tos os trabalhos ~~ dbpcnsa :1. leitura. da A tu. da reunião anterior. 
que é dada como aprovada. 

A seguir, pa.'i3n.esc à apreciação da.s matérias constantes da 
pauta, e são relatados os seguintes projetas: 

Pelo Semdor Milton Cabral: 

Projeto de Ld da Cãmarn n.0 60, de 1978, que "altera a rcdação 
do Decreto-lei n." 1.381, de 23 de dezembro de 1974, que "dispõe 
sobre o tratamento tributârio apllcir.vcl U empresa individual nas 
atlvldndes lmobtH:i.rlas". Parecer: contrário. Discute o parecer o 
Sr. Senador Pedro Simon e argumenta contr:ll'!amente às conclu~ 
nões do Relator, consldcrnndo o projeto lnconsUtuclonal. Encerrada 
u c:Uscussão, o pn.recer ê aprovado, por unanimidade. 

Projeto de Lr.i da Cãmarn n,0 9, de 197!1, que "nutorizn a rca
Uzação de estudos geológicos e tapogTiiflr.os pelas r.onccsslonárlns de 
serviços públlcos dt energia ulétrlca, parn lmplnn tnção de Insta
lações de tran.smi.o:;são cm tensão nominal igual ou superior a 
230 KV", Pnrecer: favorável. Discutem o parecer os Srs. Senncto
'res Mnrcos Freire, Alberto Silva, Milton Cabral e o Presidente, Se~ 
nndor Itamn.r Franco, que presto. alguns ~sclo.rcclmcntos, visando 
oferecer subsidias para. umu. melhor compreensão do alcance da 
proposição, objeto de Indagação formulada pelo Senndor Marcos 
l~'reire. Epcerrnda :t discussão, n presidência concede vista do pro~ 
jcto ao Sr. Scn~dor Alberto Silva. 

Pelo Senador Marcos Freire: 
Projeto de Lei dn Câmara n,n 81, ele 1977, que "atribui à TELE

BRAS ou às suas subsldló.rlas u. incumbCncla de clnbornr Ustns te
lcfônicn.s". Parecer: ravorávcl, nn !arma do Substitutivo aprova
do pela Comissão de Transportes, Comunlcaçõcs c Obrn.s PUblicas. 
Discutem a matéria os Srs. Senadores Pedro Stmon, Tnncrcdo Ne
ves, Bcrnnrdlna Vlnnn e Marcos Freire, todos voltando n sun aten
ção para. o problenm da forma. de contrntnçilo de terceiros para n 
edição dns ltstns tcletôntca.s, can!onnc está redigido no artigo se
gundo do Substitutivo du. Comissão de Transportes. A vista. dos 
debates trnvndos, o Rt',lator, Senador Marcos Freire, sol1e1tn. o ndln
mr.nto dn votação do seu parecer, nflm de que possa melhorar a 
sua rcdaçíio, c apresentar uma subemcndn. no texto do referido 
Substitutivo. 

Projeto de Lel dn Cilmarn n.o 3, de 1978, que "dispõe sobre n 
Politica Nacional dt~ Irrl~açflo, c dá outrns providências". Parecer: 
favor(lVcl. com ns Emendas de n,oo 1 a }6eCE que oferece. Dlscue 
tem o parecer o.s Sr.,. Senadores r-.11llon Cnbral, Alb:!rto Silva c o 
Rdator, Senador Marco:) Freire, nbordllndo u.spretos do projeto, 
lllt rc1riüo norde.'it.ina. EncPrmda. :t cllscussüo, o Sr. Prcsld:!nte pro· 
pô!! a votnc:ilo C'nl ~;~~parado dn.'i t•mr.nclns npres1mladns pPin Rt•ltt
tor. Ap'rovndtL n proposta, vcrlllca·.'if~ o :;er~ulntl' n•sultndo: A CD· 
missüo aprova, pnr llll<ll\hnldtHir, n.'i F.nwnclrt.'i ele 11.011 1. 2, 3, 4, fi, 7 
,, ll·CE; ttprovn, eom votus Vl'ncldos do Senador Milton Cnbrnl, u.-.; 

Emendas de n,or; 6 e 9-CE. Nn. votação do. Emenda n.0 10-CE o Sr. 
Senador Milton Cabral, pelas razões que apresenta, pede vista do 
projeto, que é deferido pelo Sr. Presidente. 

A presidência determina o adiamento da apreciação do parecer 
do Relator sobre o Projeto de Lei d::t Cãmnra n.O 115, de 1978, que 
se achn com vista concedida no Sr. Senador Benedito Ferreira. 

Nada mais havendo a tratar, encerra-se a reunião, lavrando 
eu, Daniel Reis de Souza, Assistente da Comissão. a presente Ata, 
que llda e uprovnda, lierá assinada pelo Sr. Presidente. 

CO~liSSAO DE LEGISL,\Ç,\0 SOCIAL 

'7.• REUNIA O, REALIZADA EM 24 DE MAIO DE 1979 

Às onze horas do dia vinte e quatro de maio de mil novecen~ 
tos e ~etenta e nave, na Sn.la "Clóvis Bevilàcqua", sob a presidên
cia do Sr. Senador Helvídio Nunes. Presidente, reúne~se a Comis
são de Legislação Social, com a presença dos Srs. Senadores Aloye 
slo Chaves, Jessé Freire, Humberto Lucena, Henrique de Ln. Rocque, 
Raimundo Parente. Jaison Barreto. João Calmon e Franco Montara. 

Deixam de comparecer, por motivo just!tlcndo. os Srs. Scnadoe 
res Lenolr Vargns e Moacyr Dalla. 

Havendo número regimental, o Sr. Presidente declara abertos 
os trabalhos e dispensa n leitura da Ata da reunião anterior, que 
é dadn como nprovnda. 

Passando-se à apreciação das matérias constantes da pauta, 
são relatados os seguintes projetas: 

Pelo Senador Franco Montara: 
Projeto de Lei do Senado n.0 139, de 1978 IComplcment~rl, que 

"acrescenta parágrafo no nrt. 4.0 da Lei Complementar n.0 26, de 
11 de setembro de 1975". Parecer: ravarâvel. Aprovado, por una
nlmld~de. 

Pelo Senador Jessé Freire: 
Projeto de Lei da Câmara n,0 138, de 1978, que "~Itera ~ Lei 

n.0 5.107, de 13 de setembro de 1966 rFundo de Garantia do Tem
po de Serviçal", Parecer: tavoró.vel. Aprovado, por unanimidade. 

Pelo Senador Aloyslo Chaves: 
Projeto de Lei do Senado n.0 242, de 1977 j Complementar I, que 

"acrescenta § 4.0 no nrt. 4.0 da Lei Complementar n.O 26, de 11 de 
setembro de 1975". Parecer: contrârlo. Em discussão o parecer, o 
Sr. Senador Franco Montara usa da. palavra e argumenta tavora
vclmentc à proposição. Em seguida, o Sr. Senador Aloyslo Chaves 
expõe o ::;eu ponto de vtstn sobre u matéria e mantém o seu voto, 
que conclui pela. rejeição do projeto. Encerrada n discussão, a. pre
sidência concede vlstn do projeto no Sr. Senador Frru1co Montara. 

Projeto de Lei dn. Cft.mn.ra n.0 111, de 1978, que "nssegurn à mu~ 
lher que tenha. tuho menor, vivendo em sua compnnhln.. o direito 
à opção por jornada reduzida de trabalho". Pnrcct>r: favorável. 
Em discussão o parecer, o Sr. Senador Jcssé Freire chnmn. a aten
ção dos Srs. Senadores pnrn n.s posslb1lldndcs de desemprego dn 
mulher que tenha tllhos menores, como decorrência. dn nprovnçüo 
do projeto, cm rnzão da rcduçõ.o da jornada de trnbnlho. Encerra~ 
dn a discussão, o parecer é nprovndo, por unanlmldnde. 

A presidência dctcl'mlnn o adiamento da apreclaçii.o dos pa
r<'ccrcs dos Relatores, Srs. Senadores Moacyr Dnlla c Jutnhy Ma
gnlhfu~s. sobre ns seguintes proposições: Projeto de Lei dn Cilmnra 
n,o 70, de lll78; Projl't.o ele Lei dn Cilmarn n.O 15, d<• 1070: e, Projct.o 
de Lei do Senado n.o 15\1, de 1076 jComplemcntarl. 

Nndn mni.s havendo a trntnr, rncerra-se a rcnnlüo. invmncto 
<'U, Dnnlrl Rel.s clt• Souza, Assistente da Cornis.sito, n presente Ata, 
f!U<' llc\!1. e 11provada, serú n.-;.slnudn pelo Sr. PresldPntt·. 
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li I! SaihlltlCI :!b 

Presidente 

luit Viana (ARENA - BA) 

1•-VIce .. Pnaldente 

Nilo Coelho (ARENA - PE) 

2'· Vlce-Presldente 

Dinorte Mariz (ARENA- AN) 

1 •·Secretãrlo 

Ale11andre Co1ta (ARENA - MA) 

2•-Secretárlo 

Gabriel Hermn (ARENA- PA) 

COMISSOES 

Diretor1 Jo~t Soare5 de Oliveira Filho 
Local1 Mexa 11- T•rreo 
Telefone11 223·624.4 .·22.5·8.505- Ramai1 193 e 257 

A) SERVIÇO OE COMISSOES PERMANENTES 

Chefet Claudia Cario• Rodrigue1 Coifa 
Local1 Anexo 11 - Ttrrea 
Telefonet 225·8.50.5- Ramai1 301 e 313 

COMISSAO OE AGRICULTURA- (CA) 
(7 membro•) 

COMPOSIÇÃO 

Pmidentet Evtlá1ia Vieira 
Vlc•Prtlldente, Leite ChaVII 

Titularei 

), P01101 P6rta 
2. Benedito Canelai 
3. Pedra Pldro1.!an 
4. Joaé Un• 

), E ... lóliO Vieira 
2. Leite Chaom 
3. Jo" Richa 

~plente1 

ARENA 
1. Jutahy MagalhG11 
2. AHon.o Camargo 
3. JoGa Calmon 

MOB 
1, Agenor Maria 
2. Amoral Peixoto 

Anilfente, S6nio Andrade Peixoto- Romol307 
Reuni6et1 Ouortal·feirol, ln IOtOO horas 

IHÁRIO 00 CONGRt:sso :\ACION,\I.(Sl•çàn li I 

MESA 

LouriYal Bopti1to (ARENA- SE) 

Gaitào Müller (ARENA- MT) 

Suplente• de Secretílries 

Jorge Kalume (ARENA - AC) 

Benedito Canelas (ARENA - MT) 

Panos Pórto (ARENA - SE) 

Titularei 

1, Mende' Canele 
2. Ja" Uns 
3. Joóa 8a1Co 
.4. Vicente VIJOio 

1, Evandro Carreira 
2. Agenar Mario 
3. Mauro Btnevidts 

s.,looooo 
AlfNA 1.--2.--3. Almir "'-to 

MOB 
1, Marco• Freire 
2. Humberto Lucena 

Anistente, Corlo1 Guilherme Fonaeca - Ramol676 
Reuni6es1 Terço•·feiral, Cu IOtOO hora1 
Localt Sala "Ciovi1 S.vilocqua" -Anexa 11 - •amal623 

CQMISSÃO OE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA - (CCJ) 
(15-b .. l) 

--..•~ooloc.,. , .. - ... , .,..a.. 
2'-YD~ d-1 I .......... 

Titulares 

I, HenrlqutdeLa ..... 
2. Helvidia Nunn 
3. Ja .. Sarney 
.4. Aloy•lo Chovn 
5, AcferbaJ JUNMO 

6. Murllo ladató 
7. Moacyr Oallo 
8, Amoral Furlan 
9. Raimundo Parente 

1 • ._..Yargo1 
z . .--. 
3. 'At!NrPinto 

•· -cab .. l 
5. ltmardlno Viana 
6. Amond.Mollo 

Lacolt Sala ''Ruy Barbo1a"- Anexa 11- Ramais 621 e 716 MOB 

COMISSÃO OE ASSUNTOS REGIONAIS - (CAR) 
(7 membros) 

COMPOSIÇAO 

Pre&ldentet Mendes Canele 
Vlce•Pre&ldente' Agenor Maria 

1, Hugo Âoma1 
2. Leite Chovt1 
3. Lólara Barbela 
4, Nelum Carneiro 
5. Paulo 8rouard 
6. Franco Montare 

\, Cunho Limo 
2. Tancredo Nevea 
3. Dirceu Cardo.o 

Anl•tenlet Mario Helena Buena 8rand6o - Ramal 30.5 
ReuniOelt Quartel• feiras, ós IOtOO hora• 
Lacalt Sala "Clovis Btvilocqua"- Anuo li- Ramol623 

,\Juin.tlc 11)7'.1 

L-ANÇA DA AIINA I DA MAIOIIA 

LMier 
Jarba• Pouarin~ 

Vlce-LMhrea 
Aloysio Chaw1 

JoM Un1 
Aderbal Juremo 

Lomonto Jlinior 
Moocyr Dolla 
Murilo Badoro 
Saldanha Deni 

LIDIIANÇA DO MDII DA -OIIA 

Líder 
Paulo Brouord 

Vlce·Líderea 
Henrique Sontillo 
Humberto Lucena 

Marco• Freire 
Mauro Benevidn 

Ore11e1 Quercia 
P.droSimon 

Aob.rto Saturnino 

COMISSÃO DO OISTliTO FEDERAL- (COI) 
(11-.. 1) 

ll'rnidenNt Jftlt f,.ire 
Vice·Pre1iO.nte, Lararo Barbara 

Suplent" 
A•ENA 

1, Jeue Freire 1. Jo" Guiamord 
2. JoGo 8o1c0 
3. PanosPMo 
4. Saldanha Dtni 
5. Affan10 Camafgo 
6. Murilo ladaró 
7. Benedito Ferreifa 

I. Itamar Franco 
2. la1aro larbo1o 
3, Adalberto Seno 
4, Mauro ltnevides 

2. Tono Outro 
3. Bendita Canelai 
4, Moacyr Dollo 

MDB 
1, Henrique SantiUo 
2. Roberto Soturnino 
3. Gilvan Rocha 

Anitlentet Ranalda Pacheco de Oliveira - Romol 306 
ReuniOe11 Quintos·feirol, 01 IOtOO horas 
Local, Sala "Ruy larbaso~' - Anexa 11 - Romai1 621 e 716 

COMISSAO OE ECONOMIA- (CE) 
(li membros) 

COMPOSIÇAO 

Presidentet Itamar Franco 
Vice•Prelidente, Roberto Satuminc 

Titulore1 Suplente1 
ARENA 

I, Arnan de Me lia I. Helvidio Nune1 
2. Bernardino Viana 2. Alberto Silva 
:1. Jo11lins 3. Benedito Ferreiro .. Je111 Freire .. Vicente Vuolo 
5. Milton Cabral 
6. Benedito Canelas 
7. Luir Cavalcante 

MOB 
1, Roberto Saturnino I. Ja1e RICha 
2. Itamar Franco 2 Ore1tu OuerCIO 
3. Marcai F1eire T ancredo Newe1 .. Ped1o Simon 
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Aui,len1e1 Oanitl Rei• de Souza- Ramal 675 MDB 
Reuni6e11 Quorto•·felra•, tu 10.30 horo1 1, franco Montara I. NeiM)n Carn.iro 

2. Morca1 Freire locolz Sala "RUy Barbo1a"- Ane.~eo 11-- Romailó21 e 716 2. Humber1o Lucena 

3. JoiUln Barreto 

COMISSÃO DE EDUCAÇÃO E CUlTURA -(CECI 
(9 membna) 

COMPOSIÇÃO 

Pre1ldente• Joóo Colmon 
Vic•Preaidenlll Jutohy Magalh6e1 

Titular11 

I, Joóo Colmon 
2, Temo Outro 
3, JutohyMagolhót~ 
4, Aloytio Chovu 
.5. Adtrbal Juremo 
6. JoM Sarney 

1. Adalberto S.no 
2. E\lel•uio Vieira 
3. Franco Montara 

Suplente• 
ARENA 

1. JoM Uns 
. 2. Arnon dt MIUo 

3. Jorge Kalumt 
4. Pedro Ptdronion 

MDB 
1, Marco• Freire 
2. Gilvon Rocha 

Aui1tentez Sónio Andrade Peixoto- Aomol307 
Reunióe11 Quinto•·ftiras, à1 10,00 honn 
Local1 Sala "Cióvil S.vilócqua"- Anlxa 11- RotnOI623 

COMISSÃO DE FINANÇAS -(CFI 
(17 m•mbros) 

COMPOSIÇÃO 

P~t'CuntMIUma 

Vlce-,..,_. Tancredo Ne'4l 

1. Raimundo Pa,... 
2. Jo .. Gviomard 
3, Amon deMIIIo 
... Lomonto Jünior 
5. AHon10 Comorvo 
6. Vicw. v.-
7. AlbortoSI"" 
8. Amoral furion 
9. Jarve !Co"
lO.Jutahy~ 
11. Mondei Canal11 

I, Cunha Uma 
2. Tancreda t<ihon 
3. Rabtlrto Sa1urnina 
4, . Amoral P•i•ota 
5. P1dro Simon 
6, Mouro Bent~vidiS 

........ -1.--2.-~ ,._..,. ......... .. __ 
,,_...., 
.. -c.llntl 

MDI 1.--2.-,.,... ........ ··--
Ani1ttnte1 António CÕrloa de Nogueira- Romol6" 
Reuni6e11 Qulnto•·felraa, 61 9130 hora1 

1l1 Sala "Cióvi• Bl'f'ilocqua"- Antao 11- Ramal623 

COMISSÃO DE lEGISLAÇÃO SOCIAl-(ClSI 
(9 m•mbroa) 

COMPOSIÇÃO 
PrtUdente, H•lvldlo Nun11 

Vlce·Ptllld•ntec Lenolr Vorga1 

Titulare• 

I. t..nolr Varga1 
2. H•lvldlo Nun-. 
3, J-..; Freire 
4, Moacyr Dollo 
.5. H1nrlque de La Rocque 
6. Ala).lio Cha"f''l 

Suplent•• , 
ARENA 

1, Jutohy MagolhOtl 
2, Raimundo Portnt• 
3. JOOo Colmon 
4, Ben•dlto Canelai 

Ani111n!e, Dani•l Rei1 de Souto - Romol675 
Reuni6tt11 Ouintol•feirol, àl I !100 hora• 
Local1 Sala "Cióvi1 Bevilacquo"- Aflllao 11- Ramal 623 

COMISSÃO DE MINAS E ENERGIA -(CMEI 
(7 m1mbro1) 

COMPOSIÇÃO 

Prelidlnte1 Arnon d1 Mella 
Vic.Prtlidenlll Albtlrto SiiYa 

Titulare• 

1. Luiz Cavalcante 
2. Milton Cobro! 
3. Alberto Silva 
4, Arnon d1 Mella 

1. Dirceu Cardo10 
2. Itamar Franco 
3. Henrique Santilla 

Supltnffl 
ARENA 

1. AHan10 Comargo 
2. JOilo Calman 
3. Jutahy Mogolhtlt1 

MOB 
I. Gilvan Rocha 
2. Rabtrto Saturnina 

A.Nm.nt11 Roi'IDido Poch«o di O'i-..ira- Rama1306 
R.ttuni6n1 Quarta .. feiral, Osll100 horas 
Locah AnfaO "8"- Sala oo lado do Gob. do Sr. Senador 
Jotlo Bo$CO- Romal484 

COMISSÃO DE REDAÇÃO -(CRI 
(5 membros) 

-
1.--2.--

........ 
MINA 

1 . .-c:a.-2.--.. 3. -5amoy -1. HugoROmo• 

........... MaNn.r.aoMogalhO..Mona-Aamoll:U 
ltuN6tl• Qui,.._.Wntt, 0112100 hora• 
Locais Sola ''Ciówillhlkkq~~a"- Ane•o U- Ramal ó23 

COMISSÃO DE RELAÇOES EXTERIORES -(CREI 
(15 membro1)• 

COMPOSIÇÃO 

Presidente1 Torto Outra 
I•·Vice•Pr"idenl•• Saldanha Derzl 
2'·Vic•Prt1ldente1' lomanlo JUnlor 

Titulor11 

1, Tono Dulra 
2. Bernardi!H) VIana 
3. Saldanha Oenl 
4, lomonlo JUniar 
5. Mende1 Canal• 
6, Aderbal Juremo 
1. Almlr Pinta 
8, lenolr Vargcu 
9, Ja1t Sarney 

Suplente• 
ARENA 

1, Aloy1IO Cha""' 
2. Aderbal Juremo 
3. P.dro Pedr011ion 
4, H1nrlque de Lo Racque 
5. Jo .. Ouiomard 
6, Lui1 Cavalcante 

Slih111do 26 2113 

MDB 
L Paulo !rouord I. Marco1 Freire 
2. Nelwn Carneiro 2. Mauro S.ne"tid" 
3. Jtamor franco 3. Ltite Cha'lls .. JoMI Richa 
S. Amoral Pei.11ato, •. Tancreda Nevet 

A11i111nte, António Corlo1 de Nogueira- Ramal 675 
R1uni611• Quor1al•feiral, 01 11100 horo1 
Local, Sala "Auy Borbo10"- Ane11a U- Aamai1 621 1 716 

COMISSÃO DE SAÚDE -(CSI 
(7 membro•) 

COMPOSIÇÃO 

Preaidente1 Gilvon Rocha 
Vic•Pre1idente1 Henrique Santillo 

TituiOres Suplente• 
A.RENA. 

I. Lomonto Júnior I, Saldanha O.r:ri 
2. Á.lmir Pinto 2. Jorge Kolume 
3. Alberto Silvo 3. Benedito Canelas 
4. Jo .. Gviomord 

MOB 
I, Gilvan Rocha 1. JoMRicha 
2. Henrique Santillo 2. Adalberto Sena 
3. Joi10n BarNto 

louillente, Carlos Guilherme Fonseca- Ramal 676 
Aeunióe11 Quinlos·feira•, tn 10130 horas 
Locol1 Sola "Ruy Barbosa" - Ane•o li - Ramais 621e 716 

COMISSÃO DE SEGUMNÇA NACIONAl- :CSNJ 
(7 membro•) 

COMPOSIÇÃO 

"-iddntt1 Jorgl Kalutn~ 

Ykt-l'rllidlntt• Mouro llnevid11 

TitulaNI Supl1n111 
ARENA 

I. Jorge KaiYIM 1. Raimundo Porent1 
2. L11i1 Covolcante 2. Amoral Furlan 
3. Murilo Bodaro 3. Jolt Guiomard 
4. Btnedito Ferreira 

MDB 
I, Mauro Bll'll'tide1 I. C11nho Lima 
2. Ag•nor Mario 2. Joiwn Sorreto 
3. HYgo Ramos 

Àlliltlntlc Corlo1 ~ilherme Fon.eca- Romol676 
Reuni6111 Qvartal·l1iro1, tu 9c30 horas 
Local! Sala "Auy Sarbo•a"- Ane•o 11 - Romai1 621 e 716 

COMISSÃO DE SERVIÇO PUBliCO CIVIl- (CSPCi 
(7 membros) ' 

COMPOSIÇÃO 

Pre1idenle1 E"tondro Carreira 
Vici•Prllidenlll Humberto Lue~na 

Titulor11 

I. Raimundo Porenll 
2. Henriq11e de La Rocque 
3. Bernardino Viana 
4, Alberto Silva 

Supl1nl" 
ARENA 

I Affan1o Comargo 
2. P.dra Pedronian 

Ad.,bal Juremo 
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I. Evandro Carreira 
2. Humberto Lucena 
J. Lotara Barbo:r.o 

MDB 
1. Orlltel Querela 
2. Evelcalo Vieira 

Ani1tente1 S6nio Andrade Peixoto- Romal307 
ReuniOe11 Quintos·feiro•, 019130 horo1 
locol1 Sola "Ruy Barbo1o"- Anexo 11- Ramais 621 e 716 

COMISS~O DE TRANSPORTES, COMUNICAÇOES 
E OBRAS PUBLICAS- (CT) 

(7 membro•) 

COMPOSIÇ~O 

Pre1ident11 Bentdito Ftrreiro 
Vice·Pre1idenle1 Vicente Vuolo 

1. Benedito Ferreira 
2. Vicente Vuola 
3. Pedro Ptdroulon 
.t, Alfonso Comorgo 

1. Evondro Carreira 
2, lotara Barbo1o 
3. o,.,, .. Qu•rcio 

ARENA 

I. PallOI P6rta 
2, lamenta JUnior 
3. Alberto Silva 

MDB 

I. ltile Cha..,., 
2. Agenar Mario 

Aui11ent11 Ronaldo Pacheco de Oliveira- Ramal306 
Reuni6e11 Terça•·feira1, én I 0100 horas 
local! Sala "Ruy Barbo10"- An11a 11- Ramai•621 e 7Í6 

SERVIÇO DE COl\ISSÕES p~R.'1M:J:NTES 

B) SERVIÇO OE COMISSOES MISTAS, ESPECIAIS 
E DE INQUERITO 

Camln6e1 T emporória1 

Chefe1 Ruth de Souto Castro 
local1 Anexo 11- Ttrreo 
Telefone1 22,.8,0.5- Romal303 
1) Comlu611 Temparórla• para Projetas da Congreuo Na· 
cional 
2) ComiuOel Tempcrórla1 paro Aprecloç6o de Veto1 
3) Coml11611 E1peclols e delnquerlto, e 
.t) Comlu6o Ml1to do Projeta de lei Or~omentória (art. 90 
do Regimento Comum). 

Aui•tenlll de Camiu6e11 Harolda Pereira Fernand11 - Ra· 
moi 6741 Alfeu de Oli.,.ira- Ramal67.-, Clelde Maria B. F. 
Cru:r.- Ramal ~98, Mauro Lop11 de Sa- Ramal JIO,leila 
Llliwn ferro COita - Ramall'1 .t. 

HOI\!.RIO 0.\5 REUtl!ÕES DhS CO~ISSÕI:S P!:IC·!!INENTES DO SI':NhOO FED~RAL 

IIO;".i"l.,S 
' 

TERÇh s h L h S i\SSISTE:NTe IIORI\S QUINTh Sl\LJ\S hSSIST;:::TE 

c.T. RUY ~I1RnOSh RONhLDO c.r. CL'~V I 5 Ot:V I!..ÍCQC,\ ;.~;'!·.:·:ao 

nar.~ais-621 o 716 Ramal - 623 CI\RLOS 

10:00 09:30 
C.A.R. CLOVIS BBVILf.CQUh CUILHERHE C.S.P,C. RUY 0.\ROOS,\ sO~Il. 

na:nill - 623 nar.~ais-62J. c 716 

P.OMS QUARTA s h L AS ASSISTENTE C.E.C ' CLOVIS O!:VILACQUA SONIA 

RUY BhRBOSh Ramal - 623 
09:30 C.S.N. GUILHERME 10:00 

namais-621 e 716 RUY BARBOSh RONhLDO c.c.r. 

CLOVIS BEVILACQUA MARIA namais-621 e 716 
c.c.J. 

Ramal - 623 HELENA 10:30 c.s. RUY DhRBOSh CUILHER!•IE lO: 00 Ramais-621 e 716 
c.A. RUY BARBOSh SONih 

Ramais-621 e 716 ll:OO C.L.S. CLOVIS B!:VILACQUA DANIEL 

RUY BhRBOSA Ramal - 623 
10:30 c.&. DhNIEL 

namah-621 e 716 12:00 C.R, CLOVIS BEVILACOUA HARih 

ANTONIO 
Ramal - 623 THEREZA 

C.R.E. RUY BARBOSA 
Ramais-621 e 716 CARLOS 

ll:OO 

C.M.E. ANEXO ''D" RONALDO 
Ramal - 484 
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REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL 

Seçio 11 

ANO XXXIV - NY 058 TERÇA-FEIRA, 29 DE MAIO DE 1979 BRASlLIA - DF 

CONGRESSO NACIONAL 

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

DECRETO LEGISLATIVO N9 22, DE 1979 

Aprova os textos dos Protocolos Adicionais n.os 1, 2, 3 e 4, que modificam a Convenção para 
Unificação de Certas Regras Relativas ao Transporte Aéreo Internacional, concluída em Varsóvia, 
a 12 de outubro de 1929, e emendada pelo Protocolo celebrado na Haia em 28 de setembro de 1955, 
com as reservas constantes do artigo X do Protocolo nY 2, do artigo XI, parágrafo 19, alínea ''b", 
do Protocolo n9 3 e do artigo XXI, parágrafo 19, alínea "a", do Protocolo n9 4. 

Art. 19 Ficam aprovados os textos dos Protocolos Adicionais n.os 1, 2, 3 e 4, que modificam a Convenção 
para Unificação de Certas Regras Relativas ao Transporte Aéreo Internacional, concluída em Varsóvia a 12 de 
outubro de 1929, e emendada pelo Protocolo celebrado na Haia em 28 de setembro de 1955, com as reservas cons
tantes do artigo X do Protocolo n9 2, do artigo XI, parágrafo 19, alínea b, do Protocolo n9 3 e do artigo XXI, pa,. 
râgrafo 19, alínea a, do Protocolo n9 4. 

Art. 29 Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua publicação. 
Senado Federal, 28 de maio de 1979. - Senador Luiz Viana, Presidente. 

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, nos termos do art. 44, Inciso J, da Constituição, e eu, ~uiz 
Viana, Presidente do Senado Federal, promulgo o seguinte 

DECRETO LEGISLATIVO N9 23, DE 1979 

Aprova o texto da Recomendação n9 120 sobre a Higiene no Comércio e EscrUórios, adotada pela 
Conferência Internacional do Trabalho, em 8 de julho de 1964, em sua 48.8 Sessão, realizada em 
Genebra. 

Art. 19 É aprovado o texto da Recomendação n9 120 spbre a Higiene no Comércio e Escritórios, ado
tada pela Conferência Internacional do Trabalho, em 8 de _julho de 1964, em sua 48.u Sessão, reallzada em Ge· 
nebra. 

Art. 29 Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua publicação. 
Senado Federal, 28 de mala de 1979. - Senador Luiz Viana, Presidente. 

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

DECRETO LEGISLATIVO N9 24, DE 1979 

Aprova o texto do Decreto-lei n9 1. 661, de 25 de janeiro de 1979, que "estabelece alterações no 
regime de benefícios fiscais a Programas Especiais de Exportação, e dó outras providências''. 

Artigo único. É aprovado o texto do Decreto-lei nY 1.661, de 25 de janeiro de 1979, que "estabelece al· 
terações no regime de beneficias fiscais a Programas Especiais de Exportação, c dâ outras providências". 

Senado Federal, 28 de maio de 1979. - Senador Luiz Viana, Presidente. 
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Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, nos termos do art. 44, inciso I, da Constituição, e cu, Luiz 
Viana, Presidente do Senado Federal, promulgo o seguinte 

DECRETO LEGISLATIVO NY 25, DE 1979 

Aprova o texto do Acordo Básico de Cooperação Técnica e Científica entre o Governo da Repú· 
blíca Federativa do Brasil e o Governo da República da Guiné-Bissnu, celebrado em Brasília a lH 
de maio de 1978. 

Art. 1 Q 11: aprovado o texto do Acordo Básico de Cooperação Técnica e Cientifica entre o Governo da 
República Federativa do Brasil e o Governo da República da Guiné-Bissau, celebrado em Brasília a 18 de maio 
de 1978. 

Art. 2Y Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua publicação. 
Senado Federal, 28 de maio de 1979. - Senador Luiz Viana, Presidente. 

SENADO FEDERAL 
SUMARIO 

- ATA DA 79.• SESSAO, EM Z8 DE MAIO DE 1979 
1.1 - ABERTURA 
1.2 -EXPEDIENTE 
1,2.,1- Ofícios do Sr. 1.0 -Seeretário da Cã.ma.ra dos Depu

tados 

Encaminhando à revisão do Senado autógrafos dos seguin
tes projetas: 

-Projeto de Lei da Câmara n.0 26/79 ln.0 2.107176, na 
Casa de origem), que acrescenta parágrafo no art. 10 da Lei 
n.0 5.890, de 8 de junho de 1973, que alterou a legislação da 
previdência social. 

- Projeto de Lei da Câmara n.0 27/79 <n.o 4. 701178, na 
Casa de origem), que dispõe sobre a crla<;ão de cargos na se
cretaria do Tribunal Regional Eleitoral do Piauí, e dá outras 
providências, 

- Projeto de Lei da Câmara n.0 28179 ln.o 5. 765178, na 
Casa de origem), de Iniciativa do Senhor Presidente da Repu
blica, que dispõe sobre a criação da Companhia de Desenvolvi
mento de Bnrcarcna - CODEBAR, c dá. outras providências. 

-Projeto de Lei da Câmara n.0 29/79 rn.• 2.173/76, na 
Casa de origem), que acrescenta dispositivo ao art. 29 da Conso
lidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-lei n,0 

5.452, de 1.0 de maio de 1943. 
- Projeto de Lei da Câmara n.o 30179 <n.0 5. 795178, na 

Casa de origem), de Iniciativa do Senhor Presidente da Repu
blica, que autoriza a Comissõ:~ de Financiamento da Produção 
- CFP a alienar o imóvel que menciona. 

- Projeto de Decreto Legislativo n.0 9/79 ln.0 8/79, na 
Câmara dos Deputados I, que aprova o texto do Acordo sobre 
Imunidades, Isenções c Privilégios do Fundo Financeiro para 
o Desenvolvimento da Bacia do Prata no Território dos Paiscs 
Membros, aprovado na IX Reunião de Chanceleres dos Países 
da Bacia do Prata, a 9 de dezembro de 1977. 

1.2.2- Comunicação da Pre3idência 

- Prazo para oferecimento de emendas aos Projetas de 
Lei da. Càmnra. n,oo 27, 28 c 40/79, lidos no Expediente, 

1.2.3- Leitura de projeto 
- Projeto de Lei do Senado n.0 152179-Complcmcntar, do 

autorla do Sr. Senador Franco Montara, que permlte nos assala
riados a utilização do PIS/PASEP para o custeio de curso supe
rior leito pelo próprio Interessado ou por seus dependentes. 

I.Z.4- RequerlmoniA> 
- N.o 171/79, de dcsarqulvamcnto de projeto de lei do Se

nado que especltlca. 

1,2,5- Discursos do Exped.Jcnk 
SENADOR PASSOS PORTO - Reivindicando a construção, 

em estaleiro sergtpnno, de plataformas pnra. exploração de 
petróleo dn bacia de Campos-RJ, como melo de Incrementar o 
ntvcl de emprego naquele Estado. 

SENADOR HENRIQUE DE LA ROCQUE- Festividades alu
sivas no "Dln do Patrono dn Saúde do Exército Brnsllclro". 

SENADOR ALMIR PINTO - Necrológio do ex-Deputado 
Federal Jonas Carlos da Silva. 

SENADOR MARCOS FREIRE - Denúncia de apreensões 
arbltrárJns de ônibus conduzindo participantes do Congresso 
de Estudantes a rcaUznr-se na Bnhla, 

SENADOR ALOYS/0 CHAVES - Inauguração, cm Santn
rém-PA, da TV Tapajós-Canal 4 . 

SENADOR LEITE CHAVES - Realização em Salvador de 
congresso nacional do. classe estudantil. 

SENADOR ALBERTO SILVA -Apelo ao Sr. Ministro dos 
Transportes, em favor da llbcraçõ.o de recursos destinados à 
conclusão de projeto de transporte coletlvo na cidade de Tere
sina-PI. 

1.3 - ORDEM DO DIA 
- Requerimento n.0 156/79, de autoria do Sr. Senador licn

rique de La Rocque, sollcltando tenham tramitação em con~ 
juntA> os Projetas de Lei do Senado n.0 • 46179, do Sr. Senador 
Franco Montara, que diSpõe sobre o salário mínimo profissional 
dos Advogados cm regime de relação de emprego e 77, de 1979, 
do Sr. Senador Jutahy Magalhães que estabelece a jornada de 
trabalho dos profissionais do Direito contratados sob o regime 
da legislação trabalhista, e dá outras providências. Aprovado. 

- Requerimento n,0 157!79, de autoria do Sr. Senador Ores
tes Quércla, solicitando o desarqulvamento do Projeto de Lei do 
Senado n,0 221, de 1975, de sua autoria, que estabelece a remu
neração minlma obrigatória para os motorlstns protisstonals, 
ttxa-lhes a jornada de trabalho, e dá outras providCnctas. ;\pro
vado. 

- Requerimento n.O 158!79, de autoria do Sr. Senador Nel
son carneiro, solicitando a retirada do Projeto de Lei do Senado 
n,0 84, de 1979, de sua autoria, que fixa multa para os que con
correm para a poluição sonora ou violam a "Lei do Silêncio", 
Imprimindo nova redação ao nrt. 42 do Decreto-lei n.0 3.688, 
de 2-10-41 - Lei dns Contraven<;ões Pcnnls - e determina ou~ 
tras provldénclns. Aprovado. 

- Requerimento n.0 161/79, de autoria do Sr, Senador 
Orestes Quércla, solicitando o desarquivnmento do Projeto de 
Lei do Senado n,0 252/75, de suo. autoria., que acrescenta para
grato ao art. 32 da Lei n.0 3.807, de 26 de agosto de 1900 I Lei 
Orgânica da Prcvldõncla 6oclall para o IIm de permitir apo
sentadoria proporcional nos 25 anos para os segurados de ~cxo 
mo.sculino e 20 para os do sexo tcmlnlno. Rejeitado, 

- Requerimento n.0 162!79, de autoria do Sr. Senador Dir
ceu Cardoso, sollcltnndo o desnrqulvamento do Projeto de Lei 
do Senado n.0 190/77, de autoria do Scnndor Nelson Carneiro, 
que dispõe sobre o. aqui::llção de Imóveis funcionais por seus 
ocupantes, e dá outras providências. Aprovado. 

- Requerimento n.0 106/79, de autoria do Sr. Senador 
Orestes Quércla, solicitando o desnrqulvamcnto do .Projeto de 
Lei do Senndo n.O 23/70, de sua autoria., que dó. nova redação no 
art. 391 do Decreto-lei n.0 5.452, de 1." de maio de 1943 IConso
lldaçfto dns Leis do Trnbalhol, acrescenta. paró.grnfo no clLndo 
artigo, passando n ser 2.0 o puró.grnro único, Aprovado. 

-Projeto de Lei dn Cümnrn n,0 1/70 tn,0 4.080!77, na Cnsn 
de orlgcmt, de lnlclntlvn do Trlbunnl superior Elellornl, que 
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dispõe sobre n criação de carg:os na Secretaria do Tribunal Rc· 
glonnl Eleitoral do Rio Grande do Sul, c dá outra.'l provldim
clas. Aprovado, em segundo turno. A sanção. 

- Projeto de Lei do Senado n.0 349/78, de autoria do Sr. 
Senador Accioly Filho, que dispõe liObre ação de acidente de 
trabalho. 1\provado, em segundo turno. A Comissão de R.cdnçáo. 

I. 4 - DISCURSOS APOS A ORDEM DO DIA 
SENADOR MARCOS FREIRE - A reforma agrária como 

uma das rclvlndlcações dos trabalhadores do campo, abordadas 
J)(!ra!'ltc o !!I Encontro das Trabalhadores Rurais, recentemente 
realizado cm Brasilla. 

SENADOR PAULO BROSSARD - Apelo ao Governo Fc· 
dera!, cm favor dos pequenos produtores de cebola do Estado 
do Rlo Grande do Sul, tendo cm vlstn Importação do produto 
em detrimento de seu slmllar nacional. 

SENADOR LEITE CHAVES- Simpósio sobre o soja, real!· 
zndo na cidade de Ponta Grossa-PR. 

SENADOR HENRIQUE DE LA ROCQUE - Transcurso da 
datn. de rundn.çüo do Jornal O Imparcial. 

SENADOR HENRIQUE SANTILLO- Considerações sobre o 
movimento grevista dOs alunos dn Faculdade de Medicina. de 
São José do Rio Prcto·SP. 

J ,5 - DESIGNA<;AO DA ORDEM DO DIA DA PRúXIMA 
SESSAO, ENCERRAMENTO. 

2 - DISCURSO I'RONUNCIADO EM SESSAO ANTE· 
ltiOR 

- Do Sr. Senador Murllo Badnró, proferido na sessão de 
21-5-70, (Retiticação), 

3 - RETIFICAÇAO 
- Ata da 71.1~ Sessão, realizada em 18-5-79. 

1 - ~lESA DIRETORA 
5 - LIDERES E VICE-LIDERES DE PAR'riDOS 
6 - CO~IPOSIÇAO DAS COMISSõES PERMANENTES 

ATA DA 79." SESSÃO, EM 28 DE MAIO DE 1979 

1." Sessão Legislativa Ordinária da 9." Legislatura 

PRESIDj::NCIA DOS SRS. LVIZ VIANA, JORGE KALUME E JUTAHY MAGALJL\ES. 

,\S 14 HORAS E 30 MINUTOS, ACHAM·SE PRESENTES OS 
SRS, SENADORES: 

Adalberto Sena - Jorge Kalumc - Aloyslo Chaves - Gabriel 
Hermes - Alexandre Costa - Henrique de Ln Rocque - Alberto 
Silva- Helvídio Nunes - Almlr Pinto - Agenor M::tria - Cunha 
Lima - Marcos Freire - Nllo Coelho - Passos Porto - Jutahy 
Magalhães - Lomanto Júnior- Luiz Viana - Roberto Saturnlno 
- Itamar Franco- MurUo Badaró- Henrique Sant111o- Mendes 
Canalc - José Rlcha - Leite Chaves - Paulo Brossard. 

o SR. PRESIDENTE <Luiz Viana) - A lista de presença acusa 
o comparecimento de 25 Srs. senadores. Havendo número regimen
tal, declaro aberta a sessão. 

O Sr. 1.0 -Sccret.ri.rlo procedera à leitura. do Expediente. 

t lido o seguinte 

EXPEDIENTE 

OFICIOS 

Do Sr. 19-Secretcirio da Cárnara dos Deputados, encam1nhando 
à revfsáo do Senado autógrafos dos seguintes projetas: 

PROJETO DE LEI DA CAMARA N,0 26, de 1979 

(N,• 2.107/76, na C"'"' de Origem) 

Acrescenta parli~TUro ao art. 10 da. Lei n.0 5.890, de 8 
de junho de 1973, que olterou a legislação da previdência 
soda!. 

O Congresso Nacional decreta: 

Art. 1,0 Acrescente • .., ao u.rt. lO da Lei n.• 5. 890, de 8 de 
JWlho de 1973, o I!Cgu!nte arágrafo: 

"Art. 10. . ....... , ......... , .. , , . , . , .... , , ..... , ... . 

I t• """,, "" ".,"," ", "", "",", """"," 
I 2.0 , , .. , . , , ......... , ... , ....... , ....... , , .. , · · · · · · 
I 3.0 . , ... , . , .... , ..... , .. , ....... , ..... , , ..... , " · · · 
I 4.0 , .. , , , , , . , , , ....... " , ... , , . , ... , .... " "· " · · · · 
15.0 '"""""'"''"'""""""'"'""""'"" 
16.0 ........ : ..................................... ,, 
I 7.0 ............................. " .. " .... " ...... · 
18.0 '"'"''"'''""''"'"'"'''""'"'"''"'"' 
19 ""'""""""""""""'""'"''""''"" 

~ 10. Nn nposcntndorin por tempo de serviço, o pcriodo 
de trnbn.lho prestado pelo scgurndo em ntlvldndcs penosas, 
Insalubres e perigosas será computado com base nos cri
térios up!!cávc!s à contagem de tempo pura ofclto de rupo
~entndorln cspcctn.l." 

A.rt. 2.0 Estn lei cntrn.ró. cm vigor na dato. de sua publJcnçfi.o. 

Art. 3.0 RcVO!tUm-se n.'i dlspo:!lçõcs cm contrário. 

LEGISLAÇAO CITADA 

LEI N.O 5. 890, DE 8 DE JUNHO DE 1973 

~\Itera a legislação de Previdência Social, !O dá outras 
providências. 

Art. 10. A aposentadoria por tempo de serviço será. ~oncedida 
nos trinta anos de serviço: 

r- até a importãnclo. correspondente a 10 <dez/ vezes o malox 
salário mínimo vigente no Pais, em valor igual a: 

a) 80% (oitenta por cento/ do salário de beneficio, ao segura
do do sexo masculino; 

bl 100% Icem por cento I do salário de bene!iclo, ao segurado 
do scJ'o !eminlno; 

II - sobre a p3.I'CCla. correSJ>Ondente no valor excedente ao do 
item :mter!or apl!car-se-á o coel!c!ente previsto no Item n do ar· 
t!go 5,o desta Lei; 

III - o valor da. renda mensnl do beneficio será. n soma das 
parcelas calculadas na. !arma dos Itens anteriores c não poderá 
exceder no limite prevista no item Ill do artigo 5.0 desta Lei. 

1 1.0 Paro. o segurado do sexo masculino que .continuar em 
atlv!dade após 30 ltrintal :mos de serviço, o valor da aposenta
doria, reterldo no item I, será. acrescido de 3% (.três por cento) do 
salário de benericlo para cndo. novo ano completo de n.Uvldade 
abrangida pela Prev!dêndn Social, a~ o máximo de ll.'i% !noventa 
e clnco por cento) desse snlár!o nos 35 !trinta e cinco) anos de 
serviço. 

1 2.0 o tempo de atlv!dade será comprovado na torma d!s· 
postn em regulamento .. 

1 3.0 A aposentadoria por tempo de serviço será devida: 

I - a partir da data do desligamento do empregado ou da ces· 
sação da at!v!dade, quando requerida até 180 !cento e oitenta) 
d!llS após o desllg:unento; 

II - u plll't!r dn data dn entrada do requerimento, quando so
llcltudn após decorrido o prazo estipulado no Item Wller!or. 

1 4.0 Todo segurado que, com direito ao gozo da aposentado
riu de QIW trata este nrtlgo, optar pelo prosseguimento no cm· 
prego ou na atlv!.cin&l !ará jus a um abono mensal, que não se 
Incorporará /J. aposentadoria ou pensão, calculllda da seguinte 
!onna: 

I- 25% (vinte c cinco por cento) do sn.llLrio de benertcio, po.ru 
o segurado que contar 35 !trinta e cinco) ou mu!8 anos de atl
vtdndc; 

II - 20% (vlntc por cento) do sn.ló.rl.o de bCncticlo, paro. o 
segurado que tiver entre 30 I trinta) c 35 !trinta e cinco! unos de 
nt!v!dndc, 

1 5.0 O nbono de pcrmnnênclu será devido n contar da data 
do requerimento c nllO vnrlnró. de ncordo com n evolução do 
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snlú.rto do segurado, fazendo-se o rcn.justruncn.to na forma dos 
ctcmn.ls bcne!íctoo de prc.stn.çü.o contJnunda.. 

~ 6,0 O tempo de ntlvldnde correspondcnt.c n. qualquer das 
co.tc~orln.s de se~urndo prevlst.a.'i no nrt. 5.0 da Lei n.O 3.807, de 
26 d~ agosto de 1960, será computado para os !lns deste a.rtlgo. 

~ 7.0 Além dns demais condlr:õcs deste artigo, o. conces.sã.o 
de aposcntndorla por tempo de serviço dependerá. da realização, 
pelo segurado, de, no mlntmo, 60 (sessenta) contribuições mcnsa.t.s. 

§ 8.0 Não se admitirá., pnrn. cômputo de t.cmpo de serviço, 
prov11 exclusivamente testemunhal • .As justtticn.çõcs jud1c1n.is ou 
adm!ntstrativo.s pn.rn surtirem efeito, deVerão partlr de um início 
rnzoãvel de prova mnterl.al. 

§ 9.0 Scrã computado o tempo intercalado cm que o segurado 
esteve em gozo de a..uxillo-doenço. ou aposentadoria por invn.lldez, 
e o em que haja contribuído na !arma do nr.t. 9.o dn Lct n.0 3.807, 
de 25 de agosto de 1960. 

f As ComtsB6es de Leçislação Social e de Finanças.) 

PROJETO DE LEI DA CAMARA N.0 27, de 1!179 

<nY 4. 701/78, na Casa. de origem) 

DispÕe sobre a criação de car,C'os na Secretaria do 
Tribunal Regional Eleitoral do Piauí, e dá. outras provi
dências. 

o Congresso Nacional decreta: 

Art. 1.0 F'lcnm criados no Quadro Permanente da Secretaria 
do Tribunal Regional Eleitoral do Plo.ui os cargos conslo.ntcs do 
Anexo a esta. lei. 

Pn.ró.gra!o único. P~[l os cn.rgos de que trata este o.rtlgo só 
se nomearão servidores cujos deveres. direitos c vantagens sejam 
os de!lnldos em estatuto próprio, n~ forma do nrt. !09 da Consti
tuição Federal. 

Art. 2.C' Os tuncioná.rios fedcrn.ls, esto.duats e munlclpo.is, per
tencentes a outros órgãos da Administração Públlcn e que presen
temente estiverem prestando serviços ao Tribunal Regional Elei
toral do Piaui, .poderão concorrer à transposição ou à transforma
ção dos respectivos cargos e!etlvos do Quadro Permanente do Tri
bunal. 

Art. 3.0 As despesas decorrentes do disposto nesta lei correrão 
à conta das dotações orçamentárias próprias do Tribunal Regional 
Eleitoral de Plaul ou outrll.'l para esse IIm destinadas. 

Art. 4.0 Esta lei entrará CIIl vigor na data de ouo. publicação. 

Art;, 5.0 Revogn.m.-se as disposições em contrário. 

ANEXO A LEI N.0 , DE DE DE 197 

TRIBUNAL REXliONAL ELEITORAL DO PIAut 
CARGOS C1tiAD0S (,Art, 1.o) 

GRUPO: Serviços Aux!Uares 

Cargos Categoria Funcional e Classe Código Jleferenclas 

5 
6 

lO 

21 
5 

11 

16 

Agente Admlnlstrutlvo, C 
Agente Administrativo, B 
Agente Administrativo, A 

'Dat!lógra!o, B 
. Dnt!lógrato, A 

TRE-SA-801 
TRE-SA-801 
TRE-SA-801 

TRE-SA-802 
TRE-SA-802 

GRUPO: Outras Atlvidodeo do Nível Superior 

32 a 36 
28 a 31 
24 a 27 

24 n 27 
16 a 23 

Cnr::os 

GltUI•o: Outnas Atividndes de Nivel .Médio 

C;ltegori:t. I•'uncional e Classe 

Técnico de Contabilidade, B TRE-NM-1042 
Técnico de Contabilidade, A TRE-NM-1042 

Jtefcn!nciW<~ 

31 " 36 
21 n 30 

Tclefonlstn, B 
Telefonista., A 

TRE-NM-1044 19 a 23 
TRE-NM-1044 11 a 10 

-----------------·~--

GRUPO: Serviços de Tra.n.rq)()rte Oficial e J•ort.aria 

Cargos Cate~:oria Funcional e Classe Código Rcfen!ncins 

2 Motorista Oficial, B TRE-TP-1201 16 X 20 
3 Motorista O!lclal, A TRE-TP-1201 14 a J5 

5 
5 Agente de Portaria, C TRE"TP-1202 13 a 17 
5 Agente de Portaria, B TRE-TP-1202 7 " 12 
9 Agente de Portaria, A TRE-TP-1202 3 a 6 

LEGISLAÇI!O PERTINENTE 

LEI N.0 5.645, DE 10 DE DEZEMBRO DE 1970 

Estabelece diretrizes para a elassifica~ão de .cargos .dr) 
Serviço ~lvil :da União .e das autarquias .federais, c dá ou
tras providências. 

O Presidente da Reúbllca, 

Faço saber que o congresso Nacional decreta e cu sanciono n. 
seguinte Lei: 

Art. 1.0 A classl!lcação de cargos do Serviço Civil da União c 
das a.utarqulns federais obedecerá às dlretrizes estabelecidas nn 
presente lei. 

Art. 2.0 Os ca.rgos serão clnssl!lcn.dos como de provimento cm 
comissão e de provimento efetfvo, enqurulrBlldo-se, bastcnmentc, 
nos segutn tes Grupos. 

De Provtmen to em Comissão: 

I - Dtrcçü.o c Asscssornmcnto Superiores. 

De Provimento E!etlvo: 

II -:- Pesquisa Clenti!lca c Tecnológica: 

III - Diplomacia; 
IV - Magistério; 

V - Policia Federal; 

VI -Tributação, Arrecadação c Fiscalização; 

VII - Artesanato; 

VIII - Scrvl<;<>s Auxlllares; 
IX - OUtras Atlvldades de nlvel Superior; 

X - Outras Atlvldades de nivel Médio. 

Art. 3.0 Segundo a correlação c a!lnidade, a natureza dos tra
balhos ou o nlvcl de conhecimentos aplicados, cada Grupo, abran
gendo vtLrtas o.t1v1dadcs, comprcenderli.: 

I - Dlrcçõ.o e Asscssoramento Superiores: os cargos de dlreçüo 
e nssessoro.mcnto superiores do. n.dmin.Jstração cujo provimento de
va ser regido pelo critério da confiança segundo !or estabelecido 
em regu.Io.mento; 

II - Pesquisa Clentltlca c Tecnológica: os cargos com atribui
ções, excluslvns ou comprovadn.mentc prtnclpa.ls, de pesqul"iO. cien
tl!.lea, pura ou npllcuda, para cujo provimento se exija diploma de 
curso superior de ensino ou ho.bllttnçü.o legn.l equivalente c não 
estejam abrangidas pela legislação de Magistério Superior; 

III - Dlplomo.cln: os cargos que se destinam a rcprcscnta.çãa 
diplomática; 

Cargos CateC"orla Funcl()nlll e Classe Re!erênclrui IV - Magistério: os cargos com atlvldades de ma(l'lstérlo de 
------,---------------------- todos os nivcis de ensino; 

Contador, A TRE·NS-021 37 n •13 V - Policia Federal: os cnrgos com nt.rlbuic;õcs de nn.turcza 
po!lclltl; 
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VI - Tributaçfi.o, Arrccadn.çii.o c Fiscn.Jiznçii.o: os cargos com 
o.Uvldadcs de tributação, arrecadaçiio e !JscnlJzn.ção de tributas te~ 
dcra.is; 

VII - Artesanato: os cargos de atlvJdndcs de natureza per
manente, principais ou auxlllnres, relacionadas com os serviços de 
nrtil~ cm suas vó.r!as modalidades; 

VIII - Serviços Auxiliares: os cargos do ntividados admlnls
trativn.s cm gern.J, quando não de nivel superior; 

IX - outras ativldadcs de nlvel superior: os demais cargos 
para cujo provlmcnUl se exija diploma da curso supcrU!r de ensino 
ou hnbU!tação legal cqulvalcntc; 

X- outras aUvldadcs de nivel médlo: os dema.ls cargos para 
cujo provimenUl se exija diploma ou ccrtlllcado de conclusão de 
curso de grau médio ou habtlltação equivalente. 

Parágrafo único. As ntividadns relacionadas com transporte, 
conservação, custódia, operação de elevadores, limpeza e outras 
assemelhadas serão, de preferência, objeto de execução indireta., 
mediante contraUl, de acordo com o artigo -10, I 7.0 , do DecreUl-lel 
n.0 200, de 25 de fevereiro de 1967. 

•Art. 4.0 Outros Grupos, com características próprias, dllercn
cllldos dos relacionados no artigo anterU!r, poderão ser estabew
cJdos ou desmembrados daqueles, se o justitienrem as necessidades 
da Admlnlstrnção, mediante nU! do Poder Executivo. 

Art. 5.° Cada Grupo terá sua própria escala de nivel, a ser 
aprovada pelo Poder Executivo, atendendo, primordialmente, nos 
seguintes !nUlres: 

I- importãocln da ativldade .para o desenvolvimenUl nacional; 

II - complexidade e responsabutdade das atribuições exer
cidas; e 

III - qualificação requerida para o desempenho das atri
buições. 

Parágrafo único. Não haverá correspondéncln. entre os nivels 
dos diversos Grupos, para nenhum eleito. 

Art. a.o A ascensão e a. progressão func1ona1s obedecerão a 
critérios seJetivos, n :lCrem estabelecidos pelo Poder Executivo, as
sociados a um sistema de treinamento e quallllcação destinado 
a assegurar a permanente atualização e elevação do nivel de eti
clência do tunclonallsmo. 

Art. 7.o O Poder Executivo elaborará e expecllrá o novo Plano 
de Classificação de Cargos, Ultal ou parclalmcnte, mecllante de
creU!, observadas as disposições desta lei. 

Art. 8.0 A implantação do Plano será feita por órgãos, aten
dida uma escala de prloridn.de na qual se levará em conta. pre
ponderantemente: 

I - n Implantação prévia da reforma admlnlstrativn, com 
base no Decrew-lei n.0 200, de 25 do fevereiro de 1067; 

II - o estudo quantitativo e qualitativo da lotação dos órgãos, 
tendo cm vista n nova estrutura e atribuições decorrentes da pro
vidência mencionada no item anterior; e 

III - n cxisténcla de recursos orçamentários para lazer lace 
às respectivas despeeas. 

Art. n.o A transposição ou tra.nsforma.ção dos cargos, em de
corrência da sistemática prev!sta nesta lei, processar-se-i\ gradati
va.mentc considerando-se as necessidades e convenlêncins da Ad
mlnlstrnção c, quando ocupados, segundo crltérlos seletivos a se
rem estabelecidos para os cargos integrantes de cada Grupo, in
clusive através de treinamenUl Intensivo e obrigatório. 

Art. 10. O órgão central do Sistema de Pessoal expedirá as 
normns e Instruções necessárias e coordenn.rá. a. execução do novo 
Plano, a ser proposta pelos Ministérios, órgãos integrantes da Pre
sidência da Repúbllcn e autarquia, dentro das respectivas juris
dições, para aprovação mediante decreUl. 

1 1.0 o órgão central do Sistema de Pessoal promoverá as 
medidas necessárins para que o plano seja mantido permanente
monte ntullllzndo. 

§ 2,0 Para n correta e uni!orme lmpla.ntnçüo do Plano, o órgão 
central do Sistema de Pessoal promoverá gradntlvn e obrlgnto
rlnmcntc o trclnnmcnto de todos os servidores que pnrUclpnrem 
da tnre!a, secundo programas n serem cst.nbclccldos com esse ob· 
jotivo. 

Art, 11. Pnrn assegurar n unttormldade de orlcnt.nç~o dos tra
bnlhos de elnbornçúo c execução do Plnno de Clnssl!tcaçno de Car
gos, haverá, cm cada Ministério, órgão dn Presidência dn Repú~li
cu. ou n.utarquln, 1uma Equipe Técnlcn de n.lt.o nlvcl, sob a prcsldcn~ 

ela do dirigente do órgão de pessoal rcspcc:tivo, com a lncumb<l:n
cla. de: 

I - determinar quais os Grupos ou respectivos cargos a serem 
abrangidos pela escala de prioridade a que se relere o artigo 8.0 

desta lei; 
II- orientar e supervisionar os levantamentos, bem como rea

lizar os estudos e análises Indispensáveis à Inclusão dos C!lil'gos no 
novo Plano; c 

III - manter com o órgão central do Sistema de Pessoal os 
contntos necessários para correta elaboração e Implantação do 
P!Jl.no. 

Parágrafo único. Os membros das Equipes de que trata este 
artigo serão designados pelos Ministros de Estado, dirigentes de 
órgãos Integrantes da Presidência da República ou de autarquia, 
devendo a escolha xeealr em servidores que, pela sua auUlridade 
administrativa e capacidade técnica, estejam em condições de ex
prlmlr os objetlvos do Mlnlstério, do órgão Integrante da Presi
dência da República ou da aut1J.I11ula. 

Art. 12. O novo Plano de Classlllcação de cargos a ser tastl
tuido em aberto de acordo com as dlretrizes expressas nesta le~ 
estabelecerá, para cada Mlnlstérlo, órgão Integrante da Presidên
cia da Repúbllca ou autarquln, um número de cargos ta!crlor, em 
relação a cada grupo, oos ntun.lmente existentes. 

Parágrafo único. A não observii.ncla da norma contida neste 
artigo somente será permitida; 

a) mediante redução equivalente em outro grupo, de modo a 
não haver aumento de despesas; ou 

b) em casos exccpc!onnls, devidamente justillcados perante o, 
órgão eentrlll do Sistema de Pessoal, se Inviável n providência In
dicada na allnca anterior. 

Art. 13. Observado o disposto na Seção VIII da Constituição 
e em particular, seu artigo 97., as formas de provimento de 
cargos, no Plano de Classlt1cação, decorrente desta lei, serão es~ 
tabelecidas e disciplinadas mediante normas regulamentares espe
cíficas, não se lhes aplicando as disposições, a respeito, contidas no 
Estatuto dos Funcionários Públicos Civis da União. 

Art. 14. O atunl Plano de Clnssllicação de Cargos do Serviço 
Clvll do Poder Executivo, n que se relere a Lei n.0 3.760 !'),de 12 
de julho de 1960 e legislação posterior, é considerado extinto, ob
servadas as disposições desta lei. 

Parágrafo único. A medida que for sendo implantado o novo 
Plano, os cargos remanescentes de cada categoria, classltlcados 
conforme o sistema de que trata este artigo, passarão a integrar 
Quadros Suplementares e, sem prejuizo das promoções e acesso que 
couberem, serão suprimidos, quando vagarem. 

Art. 15. Para eleito do disposto no artigo 108, I 1.0 , da Cons
tituição, as dlretrizes estabelecidas nesta lel, Inclusive o disposto 
no artigo 14 e seu parágrafo único, se npl!cnrão à classificaÇão dos 
cargos do Poder Legislativo, do Poder Judiciário, do• Tribunais de 
Contas da União e do Distrito Federal, bem como à clnsslllcação 
dos cargos dos Territórios e do Distrito Federal. 

. Art. 16. Esta Lei entrará em vigor na data de sua publ!cn
ção, revogadas as disposições em contrário. - EMtLIO G. MtDICI, 
Presidente da República - Alfredo Buzald - AdalberUl de Barros 
Nunes- Orlando Geisel - Mário Giboon Barboza -Antônio Del
fim NetUl - ~lário David Andreazza - L. F. Clrne Lima - Jarbaa 
G. Passarinho - Júlio Barata - ~Járelo de Souza. e MeUo - F. 
Rocha La.rõa- Marcus Vlnlclus Pratlnl de Moraes - Antõnlo Dias 
Leite Júnior - João Paulo dos ltels VeUoso - José Costa Cavai
canil - HyrJno C. Corsettl. 

LEI COMPLEMENTAR N,0 10, DE 6 D,E MAIO DE !071 
Fixa normas para. o cumprimento do disposto nos n.r

tlps 98 e 108, ~ 1.0 , da ConstltuJção 

· O Presidente da República. 
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a 

seguinte Lei Complementar: 

Art. 1.0 Aos cargos Integrantes dos Quadros de Pessoal dos 
órgãos dos Poderes Legislativo c Judlclárlo da União aplicam-se, 
no que couber, os sistemas de clnssJtlcnçõ.o e nivcls de vencimen
tos vigorantes no serviço civil do Poder Executivo. 

Art. 2.0 No pi~azo de 60 (sessenta) dias, n contar dn publl
cnçiio do ato que aprovar a npllcnção, no Poder Executivo, dn sls
temútlcn estabelecida peln Lei n.0 5.645 !'),de 10 de dezembro 
de 1070, cm relação a cada Orupo de CnteR'orlns Funcionais, os 
órgãos dos Poderes Leglslntivos c Judlclá.rlo elaborarão proJetas de 
clnssl!lcnçúo dns correspondentes categorias. 
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§ 1.0 Os órgãos n que alude este artigo, em Igual prazo, n 
contar dn publicnçiio dos ntos que aprovarem os rc:;pectlvos pla
nos cspcciflco.s de rctrlbuiçúo, decorrentes da mesma norma Jcg-nl,· 
clnbornrüo, também, os planos de retribuição ctos correspondentes 
Grupos. 

§ !!.0 A clnsslflcnçúo dos cargos referidos neste artigo, sem pn
rndlgrnas no serviço civil do Poder Executivo, será prcccdldn de 
lcvnntnmento de suas ntrlbu!çõcs, pnrn adequndn nvnUnção c con
seqüente flxnçüo de seus vencimentos, respeitado o sistema de re
tribuição vigorante no Poder Executivo. 

§ 3.0 Independerú do levantamento n que alude o ~ 2.0 , a 
clas.si!icnção dos cargos de denominação Igual U dos cargos do 
Poder Executivo que tenham o me.smo Jtrnu de responsabUldade 
c exijam a mesma formação profts.slonal. 

Art. 3.0 Os vencimentos dos cargos cm comissão do Poder 
Legislativo e do Poder Judiciário não poderão ser superiores aos 
pagos pelo Poder Executivo, para cargos de atribuição Iguais ou 
assemelhadas. 

Art. 4.0 Em decorrência da npllcnçflo desta lei complementar, 
nenhum servidor sofrerá redução do que, legalmente, perceber à 
dnta da vigência desta lei. 

~ 1.0 Aos atuais funcionários é assegurada, a titulo de van
tagem pessoal, nominalmente identlflcó.vcl, a diferença entre o 
vencimento dos cargos e!etivos de seus titulares e o vencimento 
que resultar da nova classificação. 

§ 2.0 Sobre n. diferença n que se refere o § 1.0 não incidirão 
rcn.justnrnentos supervenlentes, nem se estabelecerá., e em virtude 
dela, discriminação nessas concessões. 

§ 3.0 A diferença de vencimentos referida neste artigo Incor
pora-se nos proventos da aposentadoria e da dlsponibilldade. 

Art. '5.0 As funções grntltlcadas necessó.rlns nos serviços dos 
órgãos dos Poderes Legislativo e Judlciârlo serão criados nos res
pectivos regulamentos ou regimentos, respeitados os prlnciplos de 
clas.si!icação vigorantes no Poder Executivo. 

Art. 6,0 Aplicam-se aos func!onó.rlos dos Tribunais de Contas 
da União e do Distrito Federal as disposições desta lei complemen
tar. 

Art. 7.0 Esta Lei Complementar entra em vigor na data de sua 
publicação, revogadas as disposições em contrário. - El\IILIO G. 
MÉDICI, Presidente da República -Alfredo Buzald. 

(As Comissões de Legislação Social e de Finanças.J 

Publicado no DCN ISeção III, de 29·5-79. 

li- dedução, do resultado do exercicio, dos prejuízos acumu
lados e da provisão para amortização de empréstimos; 

In- corrcção monctó.ria do atlvo permanente, desde que au
torizada pela autoridade a que se encontrar vinculada, podendo 
limitar-se no montante necessário para compensar a correção das 
contas do patrlmônlo liquido; 

PROJETO DE LEI DA CA~IARA N." 28, DE 1979 

(N,0 5, 765/78, na Casa de orig-em) 

IDe lnlclatlva do Senhor Presidente da Repúbllcal 

Dispõe sobre a criação da Companhia de Desenvol
vimento de ~na.rcarena - CODEBAR, e dá outras provi
dências. 

O Conr;resso Nacional decreta: 

Art. 1.° Fica o Poder Executivo autorizado a constituir uma 
empresa pública sob a denominaçiio de companhia de Desenvol
vimento de Barcarena - CODEBAR, da qual poderão participar 
aclonarlnmente o Estado do Pará. e o Municfplo de Barcarenn. 

Art. 2.0 A CODEBAR terá sede no Munlclplo de Barcarenn, 
E<Jtado do Pará. 

Art. 3.0 A CODEBAR terá por objeto a execução e a ad
ministração de obras e serviços de urbanlznçúo em ó.ren destl~ • 
nada no assentamento humano de apelo à instalação c no fun
cionamento do complexo industrial metalúrgico no Municlplo d'' 
Bnrcarena. 

1 1.0 Para o cumprimento de seu objeto social, competirá U. 
CODEBAR a aqulslçiío, alienação, locaçüo e lllrrcndnmento de 
Imóveis destinados il hnbltuçúo, comércio, Indüst.rla, serviços c 
preservação de recursos naturais. 

1 2.0 Somente será. pcrmltldn a doação de Imóveis n pessoas 
de direito pUblico, para n lnstalar;iio de seus serviços e nn formll 
prevista no estatuto social. 

Art. 4,0 O capltnl dq CODEBAR será de Cr$ 700.000.000,00 
(setecentos milhões de cruzeiros), divididos cm nçôcs ordlnárian 

nominntlvn.'l, no valor de Cr$ 10.000,00 rdez mil cruzeiros) cada 
uma, podendo Her alterado mediante nutoriznçíio do Ministro de 
Estado n que se vincular u empresa. 

§ 1.0 A participação aclonó.rla dn União será majoritária e 
transltórJn, extinguindo-se pela doação que o Poder Executivo 
fica autorizado n fazer das açóes de sun propriedade á Prcfeitu:-a 
Municipal de Bnrcnrena, nns condições fixadas no dccrcto QUI' 

aprovar o estatuto social da CODEBAR. 

§ 2.0 Enquanto nclonlstn n União, 11 empresa pública cons
tituída cm virtude desta lei vincula-se ao Ministério de Interior 
para efeito de supervisão: n partir do momento em que a União 
deixe de participar do capital. a CODEBAR teró. 11 supcrvlsüo que 
for determinada pela Ieglslnçào ndmlnistratlvu aplicável ú Insti
tuição detentora do seu controle uclonó.rlo. 

Art. 5.0 O re~=;"lmc juridico da CODEBA·R é o da leglslnçüo 
apllcâvel às soclcdndcs anônlmns, observadas as disposições desta 
lei, especialmente as seguintes principias: 

I - proibição da distribuição de lucros sob a forma de dlvi~ 
dendos ou quaisquer outras vantagens financeiras nos seus nclo
nlstns, administradores c empregados, cm função dn renda rfa 
CODEBAR; 

II - dedução, do resultado do exercício, dos prejuízos acumu
lados e dn provisão para amortização de empréstimos: 

III - correção monetária do ntlvo permanente, desde que 
autorizada pela autoridade n que se encontrar vinculada, podendo 
limitar-se no montante necessário para compensar a correção das 
contas do património líquido; 

IV - insubmissão à falência, respondendo subsldlarlnmente 
por suas obrigações a pessoa jurídica controladorn.: 

V - lmpenhorabilidade dos seus bens, quando Indispensáveis 
à real!zação dos serviços públicos delegados ou concedido~; 

VI -submissão à fiscalização financeira do Trlbunn.l de Con
tas competente, sem prejuizo dos demais controles a que esteja 
sujeita; 

. VII - legitimidade para promover desapropriações, mediante 
declaração de utUldade pública ou interesse social; 

VIII - isenção dos tributos de competência da União; 

IX - observàncla do regime de llcttação, nu forma l'stabe
lec!da em seu esta tu to. 

Art. 6.0 1\. CODEBAR terO: um Conselho de Admlnlstraçiio, 
umn Dlretorin c um Conselho Fiscal com funcionamento perma
nente, nomeados os seus membros pela autoridade a que se vin
cular a empresa. 

Art. 7.~ A deliberação sobre assuntos da competéncla pri
vativa dos aclonistu.s deverá ser precedida de notificação expre.ssa 
e dlretn no órgão a que se vincular a empresa, conl antecedência 
prevista em lei pnrn ns assembléias de acionistas c Jnstruídn. com 
os elementos necessários ao esclarecimento da matéria. 

Art. B.O Para atender à subscrição inicial do r.apitnl da 
CODEBAR, fica o Poder Executivo Federal autorizado a abrir, 
no Orçamento do. União para o Exerclclo de 1970, nos termos do 
nrt. 43, ~ 1.0 , inciso III, dn Lei n.0 4.320, de 17 de mnrço de 
1964, Crédito E'lpectal no valor de Cr$ 200.000.000,00 \duzentos 
milhões de cruzeiros I, podendo, também, dar a garantia do Te
souro Nacional em operações de empréstimos contratados pela 
Companhia. 

Art. 0.0 O !lnanclamento das atlvldades da CODEBAR será 
realizado com recurso de: 

I - capital próprio; 

II - receitas operacionais; 

III - receitas patrimoniais; 

IV - produto de operações de credito; 

V - doações, contribuições e subvenções; 

VI - outras origens. 

Art. 10. O regime jurldlco do pessoal dn CODEBi\R e o 
da leglslnção trnbnlhlstn. 

Art. 11. Estn lei entrará. em vigor na data de .sua publlcnçií.o. 

Art. 12. Revogam-se as disposições cm contrário. 

MENSAGEM N.0 443, DE 197U 

Excelentíssimos Senhores Membros do Congrcs:;o N<Lcional: 

Nos termos do nrL. 51 du Constltulçüo, tendo n honra de 
submeter n clevadn dcllberar;úo de Vossns ExceU·ncln.s, acompn.
nhndo de Exposlc.;üo de Motlvoll dos Senhorell Mlnl:itros dP i'::-; I <L dO 
do Interior, dos TrnnHporte:i, dn.s Mlnns ~~ l!:ncn~ln c Cllf'fl' da Se-
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cretarla de Plnnejamento da Prc:-;ldêncla da República, o anexo 
projeto de lei que "dl:ipõc sobre a crlnção da Companhia de Dc
•:envolv!nwnW de Bnrcnrcna, c dâ outras providências". 

Brn:-;ílln, 23 de novcm bro de 1078, - Ernesto Gcisel. 

gxPOSIÇAO DE MOTIVOS N.O 501, DE 16 DE NOVEMBRO DE 
1078, DOS SENHORES MINISTROS DE ESTADO DO INTE
RIOR, DOS TRANSPORTES, DAS MINAS E ENERGIA E CHE
FE DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DA PRESID~NCIA 
DA REPúBLICA. 

!~xcelentisslmo Senhor Presidente ctn: Repúbllcn: 
Temos a honra de submeter ao exdme de Vossa Excelência 

ant.r~nrojeto de lei que dispõe sobre a constituição de entidade a 
que ~c pretende atribuir a responsabUidnde pela urbaniZação, 
com;trnção clvll e manutenção de serviços correlatos na área des
t1nad<l ao assentamento humano de apoio à Instalação c opera
ção do eomplexo industrial metalúrgico, com localização definida 
no E!> I r: r lo do Pará. - Municipio de Barcarena. 

2. Por !orçn do acordo de cooperação económica conclui do 
com o r·nvcrno do Japão cm setembro de 1976, coube ao Governo 
BrasU u o encargo de criação dos !atares de Infra-estrutura 
portuária, rodoviária e urbana requerida pela concretização dos 
projeto.- de processamento Industrial de bauxita para a produção 
cm Ia .... escala de aluminn e alumínio. Trata-se de empreendi
mento que se inscreve nas priorJdades nacionais c que deve ser 
condu,ldo pelas empresas Industriais ALBRAS e ALUNORTE, já 
con.r-•:•.uidns pcln associação nipo.-brastlelra em que o sistema da 
Companhia Vale do Rio Doce representa o segmento econõmlco 
nacional. A expressividade da tnlciatlva. no contexto da economia 
bra1>:leir:1 resulta, essencialmente, da situação de dualidade re
prc~wntada pelo descompasso entre a condição do país importador 
de aluminn. e alumínlo e n pos\ção de titular do domínio, na 
Amazónia, de 15% das reservas mundiais de bauxita, de abundan
tes for.-"' de energia hldroelétrlca e da disponibilidade de espa
ços Vtl:":!ns aproveitáveis para o processamento do mineral, sem 
proillcmn.s ambientais para a disposição dos resíduos. 

'.. Sob o aspecto econõmlcO, uma das mais importantes con
triin.dçõcs dos projetas a destacar é a expectativa de efeito posi
tivo na balança comercial, decorrente da geração anual de divi
sas cb ordem de USS 420,0 milhões, a partir do.s metas de produ
ção de 11110.000 tpa de alumlna c 320.000 de alumínio. Também 
merecem destaque os seguintes aspectos: 

- aproveitamento de grandes quantidades de bauxlta no 
Estado do Pará, com én!o.sc em Trombetas c Paragominn.s, para 
trn.nsformaçüo em insumo básico da Indústria de aluminio c para 
outros fins Industriais; 

- aproveitamento de 75% da energia a ser gerada pela Usina 
Hidrorlêtrlca de Tucuruí que, segundo previsões confiáveis, deverá 
entr. ew operação cm tins de 1982, com o !unclonnmento, na 
pr!J..clra etapa de 8 unidades de 330 MW, como parte de uma ca
paclri tcit' C!nal estimada em 800 MW; 

- utilização de um volume de matéria-prima e material se
cundários du ordem de mais de USS 310 milhões anuais; 

- construção de porto granelelra c de carga geral para cerca 
de 4 milhões de toneladas anuais, somente para os projetas 
ALBRAS c ALUNORTE, bem como Justl!lcntlva para melhoramen
tos rodoviários no sistema de articulação interna e microrreglo
nal; 

- crinçúo de 4.800 empregos dirctos mais 7.200 indlretos vin
culados ;..tO sctor serviços, bem como abertura. de oportunidade 
para n mstalação de outras indústrias c conseqüente melhoria 
do nível de renda c dos padrões sociais da população local. 

4. A locnllznção do complexo industrial se bas'cou cm nnállsc 
de !atares que identificou as seguintes vantagens para o sitio 
sclcclonado cm território do Municiplo de Barcarcnn; 

- posição geométrica central, com referência às jazidas de 
bnuxitn em Trombcto.s c Paragomlnns: 

- rclntlva proximidade da Usina Hldroclétrica de Tucurui, a 
300 km de distância; 

- proximidade de Belém, que poderá funcionar como centro 
mctropolltnno de apoio cm serviços médico-hospitalares, educa
clonnls, bnncàrlos, comcrclals, lndustrlalns c merendo de orcrtn de 
apreciável contingente de recursos humanos; 

- transporte hldrovló.rio com tranco acesso às rotas mnritl
mns de cnbotngcm c de longo curso. 

5. No entanto, o aprovcltnmcnto integral dns vantagens lo
cnclnnnlti conshtnndns, lmprcsclndivcl à normalidade nn condn
çúo dos projetas, encontra-se lntlmnmcnte condlcionndn il. tm
plnntuçilO de equlpnmcntos de lnfm-cstruturn, cspecinlmcntc os 

relativos à construção do porto, fornecimento de energia elétrlco. 
Jlgações rodovlúr1as internas c de concxúo com Belém e dcmal:
regiõcs do Pais, bem como a Implantação do núcleo urbano. 

o. Nos termos da Exposição de Motivos n.0 42/78, as ques
tões pertinentes à i!ra-estrutura toram equacionadas. O supri
mento energético, conforme se acentuou, não oferece embaraço, 
de vez que, segundo estimativa atuals, TUcuruí deverá. estar !un
clonando em 1082, quando construídas devem estar as llnhns de 
transmissão e subestação. N:o o.spccto de transporte, compreen
dendo construção de porto e melhoramentos rodovJárlos, toram 
destacados recursos e acionados os organismos competentes para 
tal tim. No tocante à formação de economias urbanas, n reco
mendação aprovada consistiu cm atribuir-se no Grupo Especial 
de Coordenação do Programa de Intra-estrutura, então cr1ado, a 
tarefa de: 

•estudar e definir a constituição de entidade que será 
responsável pela Implantação e administração do núcleo 
urbano, bem como a mane1rn de assegurar as garantias 
riecessár1as à obtenção de !inanclnmenUl do Banco Na
cional da Habitação CBNHJ." 

7. As dimensões c natureza dos objetivos atribui veis à en
tidade a se.r constituidn responsável para renllzar, com o desejável 
coeficiente de e!1ciéncia, a obra d ecrJaçã'o e manutenção do 
núcleo urbano pode ser inferida das seguintes Indicações: 

- a área seleclonada para a instalação dos projctos indus
triais é praticamente desabitada e desprovida de recursos de in
tra-estrutura urbana.; 

- a população a ser estabelecida em !unção dos projetas 
ALBRAS/ALUNORTE, com a exigência de condições urbanas a 
partir de 1979, é calculada em 50,000 habitantes, ao nivel do ano 
de 1968, não se computando, conseqüentemente, o :t.SSenta.mento 
humano resultante do !luxo migratório dinâmico, induzido pelo 
surgimento de outras empresas atraidns para a área; 

- os investimentos para a !armação do núcleo urbano são 
calculados em Cr$ 3. 41 milhões (!) sendo: 

-Cr$ 1. 715 milhões para a construção de cerca de 7.000 uni
dades habitacionais destinadas à população não dlretamente vin
culada nos projetas Industriais pioneiros, o que deve ser conduzido 
pela lnlciatl"a privada, sob orientação e motivação da entidade 
administradora do núcleo; 

- Cr$ 1. 034 milhões para a construção de aproxlmn<!amente 
5.000 unidades habitacionais destinadas ao pessoal dlretamente 
empregado nas empresas ALBRAS e ALUNORTE, o que deveró 
ser reallzada pela entidade, em grande parte, com financiamento 
repa.ssável ao3 usuó.rJos: 

- Cr$ 1.496 milhões destinados n equipamentos urbanos, In
cluindo a retorço de intra-estrutura dos núcleos já. existentes e 
compreendendo obras e serviços de saneamento, energia elétrlcn. 
e iluminação pUbUca, pavimentação, saúde, educação, abasteci.
mento e outros serviços urbanos. 

a. Para a conceituação de uma entidade com ·tá.is misteres, 
!oram estabelecidos os seguintes pressupostos fundamentais, are 
quais a~ caracteristicas da Instituição devem atender: 

-a instituição deve ter capacidade juridlca e configuração 
legal que admitam: 

- aptidão para contrair obrigações, inclusive para contratar 
empréstimos, pre!crcnclalmente em linha.s de financiamento para 
finalidades milltlplas, do tipo Apolo ao nesenvolvlmento de Pólos 
Económicos - PRDEPO, administrado pelo Banco Nacional da 
Habl tação - BNH; 

-aptidão para adquirir direitos, assim coma os rcsultnntc:s 
de aquisição, allcnaçõ.o, locação c arrendamento de imóveis; 

- condições funcionais para atuar com e!lclência empresa
rial, receber haveres e resgatar !lnanclamentos contratados para 
os investimentos com retorno tinanceiro; 

- a natureza jurídica e· o regime económlco-!lno.nceiro de
vem coadunar-se com a gestão de recursos pUblicas e o recebi
mento de subvenções, para aplicação no financiamento de obrns 
c serviços sociais; 

O organi:imo a ser concebido deve ter as cnracterlstictl3 es
peciais para operar como Instrumento de açúo mcdlo.ta do Poder 
Público e sob seu controle, incluindo a tose de manutenção do:s 
serviços essencialmente locais, sem contllto com a partilha cons
titucional de encargos do regime federativo. 

9. Os estudos renllzados consideraram a lnevitó.vel contribui
ção !lnnnccira dn Uniüo, para viabilizar o empreendimento cujo. 
envergadura econõmicn transcende o interesse eminentemente lo
cal, estadual c regional, situando-se no contexto dns prioridades 
naclonnls. A nnt\ltse de alternativas opcrnclonaJs considerou os 



2122 Terça-feira. 29 DIARIO DO CONGRESSO NACIONAL <Seção Ul Maio de 1979 

três nivcls de Governo c orientou-se pelas hlpóte:ics tnstltuclonals 
sugeridas pelo Direito Público e Privado, pelos conceitos geral
mente aceitos como válldos nas técnicas de organização adminis
trativa c pela experiência brasileira. no Gênero. 

10. Ao nivcl da Administração Local, a solução desde logo se 
evidenciou Impraticável como cogitação imediata. O Governo do 
Munlcipia de Barcarena, ntunlmente, não dispõe de organlzaçã~ e 
capacidade de endividamento para conduzir projetas nas dlmt"nsoes 
previstas, A comunidade nU Instalada padece das detlclênclns ur
banas, que resultam, tundamcntalmente, de débil c tradicional base 
econômlca primária. Pretende-se o torneclmento de assistência. 
técnica c tinancclra à Administração Municipal, com o objctlvo de 
capacitá-la. n médio prazo, para assumir o encargo do Governo 
da nova aglomeração que surgira em seu território, em zona atual
mente conceituada como rural. Sob o aspecto tlnancelro, condi
ções para tanto podem ser visualizadas nas projeções que Indicam 
um Incremento da receita tributária anual estimada em cerca de 
Cr$ 60 milhões, a valores atunls, no exercicio de 1987, em fur ~ão 
da arrecadação de tributos (!CM e ISS) decorrente da construrão 
c lunclonamento das Indústrias plonclrn.s <ALBRAS/ALUNORTEI. 

ü. No âmbito da Administração Estadual do Pará, a hipótese 
de solução apresentou-se menos remota, sob o aspecto da capaci
dade- operacional, mas nem por Isso menos Inconveniente e tmplnu
sivel. O Estado dispõe de instrumentos de bom nivcl na. escala dos 
valores de apreciação da tunclonalldnde do sctor público regional, 
mas sua situação tlnancelra apresenta um "alto grau de drpen
<!êncla em relação à União, no que diz respeito à. participação de 
recursoo no orçamento estadual", contonne se consigna no orça
mento daquele Estado para o exercício de 1978. Conclusivamente, 
é Impraticável o otereclmcnto de garantias do Estado na Indis
pensável contratação de tlnnnciamentos do vulto considerado, nem 
seria lícito que se desviassem as atenções de sua máquina adminis
trativa dos setores prioritários onde está concentrada, para o aten
dimento de graves necessidades no seu imenso território. 

12. Na estero: da Administração Federal, as peculiaridades 
executivas admitidas para a criação e manutenção do núcleo ur
bana não encontram organismos com a competência especitlca. Sob 
o aspecto do tlnanclamepto de obras públicas destinadas ao sur
gimento de equipamentos urbanos que viabilizem projetas de ex
pressão económica. nacional, nada Impede a contribuição da União, 
observadas as condições Impostas pelas normas gerais de Direito 
Financeiro e os condicionamentos orçamentários. Do ponto de 
vt.o;ta operacional, a lntervenlêncla da Administração Federal, no 
caso, será legitima se transitoriamente dominante, em mecanismo 
administrativo lntcrgovernamental. 

13. A solução proposta no antcprojeto de lei é a constituição 
de empresa pública, que deverá Integrar, tutora c dcllnltlvamentc, 
a Administração Municipal, com a participação' do Munlciplo de 
'Barcarena, do Estado do Pará e, transitoriamente, da União. A 
proposição apresenta algumas caracteristlcas inovadoras. Essen
cialmente, a União edita as normas reguladoras do regime jurí
dico da entidade', no uso da sua !acuidade constitucional •ieg!te
rante, e participa majoritariamente do seu capital ad tempora, 

. durante o momento do impulso necessário à criação do núcleo e 
enquanto se taz necessária sua presença como supridora prin
cipal de recursos c administradora da intra-estrutura tmplnntada. 

14. O conceito da entidade se atém, enquanto majoritária a 
participação da União, à condição de organismo Integrante da 
Administração Federal Indlreta, nos termos do artigo 5,0 , Item n, 
do Decreto-lei n,0 200, de 25 de teverelro de 1967, e do artigo 5,o do 
Decreto-lei n,0 900, de 29 de setembro de 1060. Os dispositivos cita
dos relerem-se. à legislação administrativa básica do Poder Exe· 
cutlvo Federal, a que pode adaptar-se a legll;laçilo municipal. 

15. A sede da empresa deve ser estabelecida no Munlciplo de 
Barcarena, quando as condições locais permitirem. e de prever-se, 
ainda, no estatuto da empresa, o estabelecimento do toro em Belém, 
pelo menos enquanto a Unlõ.o permanecer como n.cionlsta contro
lador ,devido a que naquela capital tunclonam os serviços de Jus
tiça competentes pnrn n.s causas mais treqücntes. 

16. O objcto social da empresa é de tinido com sut!clcnte cla
reza para que n sua atunção se confine com o espaço de ns.scn
tamento humano, com n rtnalldadc de executar o plano de orga
nização c manutenção do núcleo, a ser criado em zona rural com 
a observâ.ncln das prescrições sobre os Interesses tipicamente locais 
que venham a ser consns:rndos pela lcglslnçüo Il\,Unlclpnl. 

17, O regime Jurídico da in..ottltuiçiio será. o dns normas apll
có.vcls iLH empresas privadas, Inclusive quanto no direito do traba
lho c no das obrigações, cm dccorrêncln do mandamento contido 
no artigo 170, 1 2.0 , da Conslltulçi\o dn Rcpúbllcn. Expllcitumcntc, 
propõe o anteprojcto Que n cntldncJe se rcr.ulc pcln. ICJ~Islaçfio apll-

cável às sociedades nnóntrnns, com a obscrvlmcia das dlsposlçõc:i 
pcculln.rcs que anuncia. Dentre estas, destacam-se as seguintes: 
Proibição da distribuição de lucros 

't dn essência da empresa pública que ela se constitua sob o 
tundamento de contlngêncln ou convcnlêncin administrativa, corno 
Instrumento eficiente de ação mcdLatn. do Estado para n satisfação 
de necessidades pelas quais o Poder Públlco seja levado a res
ponder. Não é necessariamente aderente D. sua indolc, como ocorre 
de regra com ns sociedades nnõnlmns, o propósito de produzir 
lucras pa.ra dlstrtbutção ao.s seus financiadores. O que se busca 
com a empresa pública, em sintcse c como se pretende, é a máxima 
satisfação do Interesse social com o minimo dispêndio, o que não 
Impede que os bens produzidos - dlvisivels para uso lndlvldunl 
- sejam remunerados, Inclusive com razoável margem de lucro a 
ser retido sob n forma de reservB-'3 para o tinanclo.mento de múlti
plas ntlvldadcs n..sslstenclnis ou de uso comum, indivisível. 

Limitação da c.orreção monetária. do a.tivo permanente 
Adota-se, na matéria, a. disposição jrl. consagrada pa.rn n.s 

saciedades de economia. mista, que não se aplicaria à empresa pú
blica sem a expressa permissão proposta. 

FaiCncia, penhora c execução de bens 
A regra. de Insubmissão à falência equivale, também, ao prill

ciplo já estabelecido pa.rn. ns sociedades de economia rnlstn.. A 
penhora c a execução de bens restritas àqueles não diretamcntc 
vinculados à prestação de serviços públicos essenciais é matéria 
nova que a doutrina tem recomendado. 

Privilégios e encargos 
Como Instrumento de ação do Poder Público, recomenda-se ln

vestir a. empresa na. taculdndc de promover desapropriações, me
diante declaração de utilidade pública ou Interesse social, bem 
como se propõe n Isenção dos tributos tedernts, no que respeita ao~ 
bens, renda e serviços vinculadas esscncialJ:ncnte no ~u objeto. Em 
contrapartida, abre-se oportunidade para a donçao de Imóveis 
benetlclados pela empresa para. a. instalação dos serviços necessá
rios ás pessoas jurídicas de dlrelto público, assim como se dispõe 
sobre a observância. do regime da licitação que será regulado em 
seu estatuto. 

Deliberação sobre assuntos de cOmpetencla. privativa de aclonJstas 
Propõe-se n substituição da publicação de editais pela notlll· 

cação expressa e dlrcta à autoridade a que se vincula a empresa, 
como medida de economia processual e de etlcácla na. ditusão dos 
assuntos para decisão privativa dos acionlstns. 
Nomeação de administradores e tlseais 

Ainda como medida de economia processual e de unidade de 
orientação, recomenda .. se disposição no sentido de que administra
dores c fiscais sejam nomeados pela autoridade a que a. 1nsUtul
ção encontrar-se vinculada paru. efeito de supervisão. Pretende
se regular a matéria no estatuto social da empresa, de tal modo 
que o Conselho de Administração da empresa, enquanto sob con
trole da União, participem representantes dos Ministérios envolvi
dos na implantação do· núcleo, da agência de desenvolvimento re
gional, da Estado do Pará, do Município de Barcarena c das em· 
presas Industriais estabelecidas na área. 

18. A sugestão do montante do capital inicial da empresa lo! 
baseada nas necessidades previstas pa.rn. o período compreendido 
entre 1979 c 1082, levando, em conta, principalmente: 

- con traparUda para os empréstimos obtenivels Junto a or
ganismos nacionais, principalmente o BNH, destinados a constru
ção de residência:~, prédios para comércio e outrns obras c serviços 
tro.nsterivels com retorno 11nancelro; 

- disponibilidade de recursos para aplicação no bcnellcin· 
menta de terrenos alienáveis; 

- Inversões em equipamentos socio.ls não toram computados 
para; a formação do capital social, de vez QUC devem correr à conto. 
de subvenções ou em regime de administração contratada. 

19. A transferCncla do controle da empresa para o âmbito da 
Administração Local cm Bn.rcarena r medida Que se estima passi
vei a médio prazo, quando o Munlciplo já deve ter absorvido o pro
cesso de desenvolvimento politico c institucional que n empresa 
tratará de promover, enquanto sob controle da União. De outra 
parte, essa trn.nsferõncla deverá vcrlrtcar-sc com o Implemento das 
condições que dêem .sutlclêncln flnnncetrn no Munlciplo, usscgurn
dn, cm qualquer hipótese, capncldndc para. u amortizilçtio dos cm
préstimos para o tinanclnmcnto dos Investimentos rcallzagos. 

20. O crédito cHpeclul requerido rol estimada cm runçüo du.'l 
cxlgêncln.s imcdiu.tn.o; de recursos de capital pnra 1\ lnstnlnçiio du 
empresa. c cxecuçfia dos :Jervlços c obrns no exerelclo de 1fl7fl. 

21. A Garantia tio Te!'muro N11clonnl em operações de cmprC.!i
Umos n serem contrntndas pela Compnnhla rcvchl-Sc css!mr.tal Jlll-
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rn o. sua própria existência, tendo cm vi!:ita que a concepção deste 
tlJ'O de entidade !ai orientada pela necessidade de criar um ente 
capaz de obter flnnnclamentos c de oferecer garn.ntlns rcals. 

22. O re,:ime jurídico do pessoal será o do. legislação trabo.~ 
lhl.sta, devendo, enquanto nclonlstn a União, o atendimento das ne~ 
ccs.sidndcs de recursos humanos ser rcaUzado, prcfcrcncia.lmcntc, 
mediante requisição, pelo Ministro de Estado do Interior, de ser· 
vldorcs dn. Administração Dlrcta c lndlreta. O recrutamento de 
pes.sonl cm organismos do .'ictor público poderá. fnc111tnr a mais 
breve composição do quadro funcional da empresa. De outra. parte, 
esse procedimento se sintoniza c respalda à idéia básica de que a 
entidade se reveste como personificação de um projeto finito cm 
Lermos da presença condutora da Administração Federal. 

23. São essns, Senhor Presidente, ns razões que nos conduzem 
a .Propor à consideração de Vossa Excelência o n.ntcprojcto de Lei 
que dispõe sobre a crlaçiio da Companhia de De~cnvolvimcnto de 
Bnrcn.rena. 

Aproveitamos a oportunidade para reiterar n. Vossa Excelência 
os protestos do nosso mais profundo respeito. - :\1auricio Rangel 
Iteht, Ministro do In te rio r - Dyrccu 1\rnujo Nogueira, Ministro dos 
Transportes - Ney Webster Araújo, Ministro das Mlnns e Energia 
- Interino - João Paulo dos Reis Velloso, MlnJstro·Che!e dn. Se· 
cretarla de Planejamento da Presidência da RepúbUco.. 

LEGISLAÇAO CITADA 

LEI N.0 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964 

Esta.tui Normas Gerais de Direito Financeiro pa.rn. ela· 
boração e controle dos orçamentos e balanços da Uniã.o, 
dos Estados, dos 1\funicipios e do Distrito Federal. 

Art. 43. A abertura dos créditos suplementares e especiais 
depende da existência de recursos dJsponivels para correr a des· 
pesa e scró. precedida de exposição justlUcatlva. 

§ 1.° Consideram-se recursos para o fim deste nrtlgo, desde 
que não comprometidos: 

I - o superávit Unanceiro apurado em balanço patrimonial 
do exercício anterior; 

II - os provenientes de excesso de arrecadação; 

III - os resultados de anulaç5.o parcial ou totn.l de dotnções 
orçnmentó.rlns ou de créditos adicionais, autorizados em lei: 

IV- o produto de operações de crédito antorizndns, cm formo. 
que juridicamente posslbilltc ao Poder Executivo rea.llzá·las. 

f As Comissões de Eco11omta, de Minas e Energia, de 
de ..t.~stmtos RegtonaiJ e de Finanças.J 

I'ROJETO DE LEI DA CA~IARA N." 29, DE 1919 

Cn.0 2.173176, na Casa de origem> 

4\crescenta dispositivo ao art. 29 da Consolidação das 
Leis do Trabalho, aprovada. pelo Decreto-lei n,o 5,4.52, de 
1.'1 de maio de 1943. ' 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1.° Ficam renumcrados os U 2.0 e 3.0 do nrt. 29 da Con· 

saUdação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto~lel n.u 
5.452, de 1,0 de maio de 1043, em conseqüência do acréscimo do 
.o;;egulnte ~ 2.0 : 

"Art. 29. 
§ 1,0 •.....••••• ' .•••..••••.•..•••.. ' ..•. ' .•• ' ...••.•. ' . 

~ 2,0 A anotação referente à atlvidade laboral do empre· 
t:ndo será sempre adequada i1. sua natureza e pacuUnrldo.· 
dcs, vedado o nome genérico quando haja dcnominnçiio 
c.speclticn." 

ArL. 2.0 Esta leJ entrara em vigor na data de sua publlco.çüo. 
Art. 3.0 Rcvogam·.se ns disposições em contrário, 

LEGISLAÇAO CITADA 

CONSOLIDAÇAO DAS LEIS DO TRABALHO 

Aprovada pelo Decrcto .. lel·n.u 5. 5·12 
de 1, 11 de mula de 10·13 

TlTULO ll 
Das Normas Gcrnis de Tutela tlu •rr:th:alhu 

CAPfrULO I 
Dn ldcnUfit·a~·iio l'rttflssiunul 

SEÇAO IV 

Dns Ano~ões 
Art. 29. A carteira de Trabalho c Previdência social 6Cril. 

obrlgn.tortnmente apresentada, contra recibo, pelo empregado à 
empresa que o admltlr, a qual terá o prazo lmprorrogáve~ de 
48 fquarenta c oito) horas para nela anotar, especlticnmente, a 
data de admissão, n. remuneração c condições especiais se houver, 
sob as penas cominadas neste Capítulo. 

§ 1.0 As anotações concernentes a remuneração devem e.s~ 
pc,clflcar o salário, qualquer que seja :iua forma de pagamento, seja 
ele cm dinheiro ou em utll1dades, bem como n. estimativa da. gor· 
.I e ta. 

§ 2. 0 A falta de cumprimento pelo empregador do disposto 
neste artigo Importará nn lavratura de auto de intração pelo 
a~ente da inspeção do trabalho. 

~ 3.0 Na hipótese do ~ 2.0, Independentemente da lavraturn. 
do auto de Jnfração, cabe ao ar;entc_ da Jn~pe.9ão do trabalho, de 
ofício, comunicar a !alta de anotaçao -ao ~rs-ao competente para 
o !Jrn de se instaurar o processo de anotaçao. 

............................................................. 
rA Comtssão de Legislação Soctal.! 

PROJETO DE LEI DA CAMARA N.0 30, DE 1979 

(n.0 S. 795/78, na Casa de origem) 

De tntctattva do Senhor Presidente da Repúbltca 

Autoriza. a Contissão de Financiamento da Produção 
- CFP a alienar o imóvel que menciona. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1,0 Fica a comissão de Financiamento da Produção -

n.utorlznda a alienar à Companhia Brasileira de Armazenamento 
CFP, Autarquia Federal vinculada ao Mlnlstérlç da Agricultura, 
- CIBRAZSM Empresa Pública Federal tombem vinculada no 
Ministério da 'Agricultura, tmóvel de sua propriedade, bem como 
a respec:.tiva !ração ideal do terreno, que constitui o sétimo andar do 
Edifício Palácio do Desenvo!Vlmento, situado no Setor Ban~ário 
Norte, em BraSília, Distrito Federal, acrescido de sete vagas na. lr.l· 
ragem e das ben!eltorias existentes. 

Art. 2.o o imóvel descrito no artigo anterior està ~egts. 
trado em nome da Comissão de Financiamento da Produçao -
CFP, no cartório do 2.0 Oficio do Registro de Imóveis do Distrito 
Federal, às !Is. 252 do Livro 8-B. 

Art. s.o Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação. 

:\rt. o~.o Revogam-se as disposições em contrário. 

MENSAGEM N,0 477, DE 1978 

Excelentíssimos Senhores membros do Congresso Nacional: 
Nos termos do art. 51 da Constituição, tenho a honra de 

submeter a elevada delibernçiio de Vossas Excelências, acampa· 
nhado de E'1Joslçiío de Motivos do SenhOr Ministro de Esta'do da 
Agricultura, n anexo projeto de lei que "autoriza D; Comissão de 
Financiamento da Produção - CFP a alienar o !movei que men· 
clonn.11

• 

EXPOSIÇAO DE MOTIVOS N." 081, DE 31 DE AGOSTO DE 1978 
DO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA 

Exce!entlsslmo Senhor Presidente da República: 

A Comissão de Financiamento dn Produção - CFP, Autarquia 
Federal vinculada a esta Secretaria de Estado, é proprietária do 
7,0 pnvlmcnto do Edlticlo Paló.cto do Desenvolvimento, situado no 
Setor Bancário Norte, nesta Capital. 

Referido Imóvel, cuja áren útil é de pouco mais de 1.200m2, 
ncabou por se tornar insuticientc para acomodar os serviços da 
Autarquia, em virtude de seu crescimento no.s últimos anos, o que 
determinou a aquisição de um prédio na Avenida W/3 Norte, Qua
dra 514, Lote 7, Bloco B, com cerca de 8.000 m:! de ó.rcn, onde 
está hoJe sediada a CFP. 

Assim sendo, pretende a Autarquia allenar o aludido po.vi· 
menta do Pah\cto do Desenvolvtmento à CompMhln Brasllelru de 
Armuzennmento - CIBRAZSM, Empresa Públlcn Federal também 
vlnculndn a esta Pnstn, à qunl se encontra ntualmente Iocndo c 
que, consultndn, n1nnitestou interesse em ndqulrl~lo. 

Nos tt>rmas do Parecer H·525, da douta consult.orln~Ocral da 
Rcpúbllen, há necessidade, nu cspúcic, de autorlza.çflo lcglslu.tlvn 
Jlnra n eoncretlzaçúo do ncr:óclo, razflo pela qual tenho a honra 
de submeter à elevada consldernçiio de Vossa Exccléncln o anexo 
anteprojcto de lei. que consubst:mcin. n mcdldn proposto. 

Vnlho~mc dn oportunldnde nara re!Wrnr a vossa E:<cclêncin 
a~; CXJHt'X~;õt~:-> do nwu mal.o.; pt·ul'umlo fl'.'iPL'Ilo. -- AQ·~o.;on l'nulindli. 

r..l Comlssiin a~· Fi1laJI<'IlS.) 
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I'ROJETO DE Dt::CIU~TO LEGISI.ATIVO N. 11 !1, OE 1!17!1 

(n, 11 8/79, nu Cãmara. dos Deputados) 

Aprova o texto do 1\cordo sobre Imunidade:t, Isenções 
e l'rivilêgios do Fundo Financeiro para n Oesenvoh•imento 
da Bacia do I»rata. no Território dos J•aíses l\lembros, apro~ 
vado na IX lteuniii.o de Chanceleres dos País~ da Bacia 
do l.,.ata., a 9 de dezembro de 1977. 

O Congresso Nnclonal decreta: 

Art. 1.° Fica aprovado o texto do Acordo sobre Imunidades, 
Isenções c Prlvllég;los do Fundo Flnnncqlro para o Desenvolvimento 
da Bacia do Prata no Território dos Países Membros, aprovado na 
IX Reunião de Chanceleres dos Países dn Bncln do Prata, a 9 dt· 
dezembro de 1977. 

Art. 2.0 Este decreto lcglslnttvo cntrarli em vigor na dn.ta 
-de sua publicação. 

MENSAGEM N.0 7, DE 1970 

Excelentíssimos Senhores Membros do Congresso Nacional: 

Em conformidade com o disposto no n.rt. 44, inciso I, da Cons· 
lltuição Federal, tenho a honra de submeter à elevada consl· 
dcração de Vossas Excelências, acompanhado de Exposição de 
Motivos do Senhor Ministro de Estado das Relações Exteriores, o 
texto do Acordo sobre Imunidades, Isenções c Privilégios do Fundo 
Financeiro para o Desenvolvimento da Bacia do Prata no Tcrrl· 
tório dos Pniscs Membros, aprovado na IX Reunião de Chnnce· 
leres dos Pniscs da Bacia do Prata, a 9 de dezembro de 1977. 

Brasília, 2 de janeiro de 1979. - Eme:-oto GeiseJ. 

EXPOSIÇAO DE MOTIVOS N.0 DAM-I/DAI/DPF/308/650.0 IB28J, 
DE 20 DE DEZEMBRO DE ID78, DO SENHOR MINISTRO DE 
ESTADO DAS RELAÇOES EXTERIORES. 

A Sua Excelência o Senhor Ernesto Gclscl, 
Presidente da República. 

Senhor Presidente, 

Como é do conhecimento de Vossa Excelência, a IX Reunião 
de Chanceleres dos Países da Bacia do Prata, que se realizou em 
Assunção, de 5 a D de dezembro de 1977, decidiu, pela Resolução 
n.0 116, aprovar o Acordo sobre Imunidades, Isenções e Privllé· 
~los do Fundo Financeiro para o Desenvolvimento da Bacia do 
Prata no Território dos Países Membros, O referido Acordo foi 
celebrado no âmbito da IX Reunião de Chanr.clcres por lnlclatlvn 
da III Reunião da Dirctorla Executiva do Fundo Flnnncetro, a qual 
pela Resolução n.O 6, decidiu remeter ao ComltC Intergoverna· 
mental Coordenador dos Países do. Bo.cla do Prata um projeto de 
Acordo sabre Imunidades, Isenções c Privilégios do Fundo nos Ter
ritórios dos Países Membros, pura Inclusão na agenda da refcridn 
reunião. Sua aprovação foi Informada pela praxe internaconal 
vigente de que as entidades financeiras multilaterais devem dispor 
desse instrumento especifico para o eficiente exercício de suas 
funções, tanto no que concerne' aos seus !unclonárlos, quanto aos 
seus bens matcrlnls c movimentações de capltn.is, 

2. O texto do projeto é dividido, assim, em seis capitulas, a 
saber; Dctlnlções !Capitulo ll, o Fundo fCapltulo Ill, Adminis
tradores do Fundo r capitulo I!IJ, Funcionários do Fundo r capitulo 
IVl, Funcionários dos Organismos Internnciono.ls Assessores !Ca
pitulo V) e Disposições Gerais fCapitulo VIl. 

3. O Capítulo I, como sua. epigrafe o indica, especifica, ex· 
plica c simplifica n.'l expressões n. serem vertidas na parte dlspo
slttva do ato, pnrn facilitar sua leitura e melhor rednção técnica. 
como é, aliás, da boa prática Internacional. 

4. O Capítulo II trata do fundo cm si, c seus bens, no mesmo 
tempo cm que reproduz os princípios aceitos, cm instrumentos 
análogos celebrados par entidades rtnnnceirns lnternnclonnls, de 
Uberdadc de corespondêncla c de movimentação de cnpltnls, sem 
as quais não poderia atingir plenamente suas finalldndes. In
cluem-se, no Capitulo cm questão, dlsposlt1vos que consagram n 
Imunidade de jurisdição dos bens do Fundo, a lnvlolab!Udade de 
sua sede c dos arquivos, a lsençüo de impostos, nos territórios dos 
pulses membros, de todo Imposto dircto, direitos nlfnndcgárlos, 
inexistência de proibições e restrições à. Importação e exportação, 
relativas nos artigos Importados ou exportados pelo Fundo, pn.rn 
seu uso ottclal. Importa assinalar, quanto n este último aspecto, 
que os artlgos Importados sob o beneficio de tais franquias não 
poderão ser vendidos no pais em que tenham sido Introduzidos, 
n mCnos que se respeitem as condições cstnbclecldas pelo Governo 
respectivo. 

5. O Capitulo II vcrsn sobre os Administradores do Fundo, 
ôencflclnndo~sc com privilégios c Imunidades, considerados neces
sários para o efetlvo desempenho de sua mlssfto. SilO esses privl· 
1églos cquipnrados nos dos n!~entc.r; diplomáticos, salvo no QU!! se 
retere às Isenções de lmpo!-ltos de vcndn c de consumo ou dl' 
direitos ulfnndcr,árlos sobre mercadorln .. 'l Importada~:~, cxccçíto feita 

a suas cquipagcns pessoais c mntcrlnls de tmbnlho destinados ao 
uso oficial. Os preceitos de Imunidade contra dctcnçõ.o, embarco 
de equlpag:cm pessoal c Isenção das restrições de lmigrnçlio c 
registro de estrangeiros .e de todo sl!rvlço nnclonnl são extensivos 
ao cônjuge, filhas solteiras c rtlhos menores de Idade. Trata-se, 
no casa, de adaptnçflo de norma Internacional de que as imunl· 
rlndes de um ng:ent.c diplomático se estendem a seus fnmlllarc:-~. 

6. O Capitulo IV estende ao Secretário Executivo c aos alto!\ 
funcionários do Fundo as Imunidades c privilégios Incidentes sobre 
os Administradores do Funda. Já o:. demais funcionários se bene
flclnrlio de Imunidades e privilégios mais limitados. 

7. Com respeito à situação jurídica dos funcionários do:i Orga
nismos Internnelonnls Assessores, o Capitulo V os Iguala nos fun· 
cloiJârlos de menor hierarquia do Fundo. Vale snllcntnr que, a 
exemplo do estabelecido na Capítulo II, a sede c os arquivos das 
Representações dos Organismos Internacionais assessores são con
siderados lnvlo1ávcls. 

8. Quanto às Disposições Gerais, a que se refere o Capitulo Vl, 
há Inicialmente a assinalar que o Fundo outorgará a seus fun
cionários c nos dos Org:anlsmos lntemnclonals assessores um c]f')
cumento que credite sua qualidade c especifique n natureza de 
sua missão. De posse desse documento, seu titular gozará, no~ 
territórios dos países membros, dos privilégios e imunidades outor· 
gados pelo Acordo. 

9. São esses, Senhor Presidente, os aspectos mais saiientcs 
do referido Acordo, que, como disse Unhas atrás, reproduz a praxe 
internacional vigente quanto à matéria. 

10. Tendo em vista o que precede, creio, Senhor Presidente, 
que o documento acima referido mereceria ser submetido à apro· 
vnção do Congresso Nacional, nos termos do artigo 44, Inciso I da 
Constituição Federal, caso com Isso concorde Vossa Excelência. 

11. Tenha, pois, a honra de submeter à alta consideração de 
Vossa Excelência, com a presente Exposição, o texto jurídico de 
que se trata, bem como o teor da Mensagem pertinente no Poder 
Legislativo. 

Ap1·oveito a oportunidade para renovar a Vossa Excelência, 
senhor Presidente, os protestos do meu mais profundo respeito. 

A. F. Azcredo da Silveira 

ACORDO SOBRE IMUNIDADES, ISENÇOES E PRIV!LllOIOS DO 
FUNDO FINANCEIRO· PARA . O DESENVOLVIMENTO DA 
BACIA DO PRATA NO TERRITóRIO DOS PAíSES MEMBROS. 

CAPITULO I 

DEFINIÇOES 

Artl~o I 

Para os efeitos deste Acordo: 

:1.) a expressão "Fundo" signlflcn o Fundo Financeiro para 
o Desenvolvimento da Bacia do Prata.. 

b) n. expressão "Países Membros" slgnlflça os Países Mcm· 
bras do Tratado da. Bncin do Prata. 

c) as expressões "Governo c "Governos" significam, respec
tivamente, o Governo e os Governos dos Paises Membros. 

d) a expressão "Autoridades Competentes" slgntrlca as auto· 
rldades dos Países Membros, de conformidade com as Leis dos 
mesmos . 

c) a expressão "Bens" compreende os Imóveis, direitos, fundos 
cm qualquer moeda, ouro, divisas, haveres lreceltnsl, publicações 
e tudo aquilo que constitui o patrimõnlo do Fundo. 

fl a expressão "Administradores do Fundo" significa os Gover. 
nadares c: Dlretores Executivos a que se refere o Capitulo Vll do 
Convénio Constitutivo do Fundo c seus assessores. 

g) a expressão "Funcionários do Fundo" slgnlflca o Sccretâ.rlo 
Executivo, os membros do pessoal técnico admlnlstrat.lvo c os 
assessores contratados do Fundo. 

h) a expressão "Funcionâ.rios dos órgüos intcrnaclonnls asses~ 
sares" significa os representantes dos órgãos internnclonnls que 
prestam asscs.soramenta técnico no Fundo, 

O a expressão "Sede do Fundo" significa os locais ocupados 
pelo Fundo. 

j) n. expressito "Secretaria ExecuUva" signtrlcn o órgflo opern.· 
Uva do Fundo, · 

lt) a cxprcssüo ''nrqulvos do Fundo" compreende: corrc:ipon· 
dêncln, mnnuscr!Lo:;, Cotog-rnfias, filme~;, 1-:'1'1\VIlçües sonoms c t.odoti 
os documenl.o!:i de qualquer natureza de proprlcdatlc do l~'nndo CJlll' 
e:iLe t,enhn cm 1>CU pocler. 
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CAPITULO 11 
O I"undo 

o\rLigo 2 

O Fundo c seus bens, em qualquer lugar cm que se encontrem 
c quem o~ tenha cm seu poder, gozam de imunidade de jurisdição, 
exccto nn medida cm que o Fundo, cm n.lgum caso parUcular, te· 
nha renunciado expressamente n ela. Porém, a renúncia de Jmu· 
nldndc nüo pode estender-se n forma alguma de execução. 

O F'undo, utra.vCs da Dlrctorlo. Executiva ndotará. as medidas 
adequadas para a solução de llliglos decorrentes de contratos ou 
outros atas de direitos provado nos quais seja parte. 

Artigo 3 

A sede do Fundo é lnvloló.vcl. Os bens do Fundo, em qualquer 
lugar onde se encontrem c quem quer que os tenha cm sen poder, 
estão Isentos de registro, requisição, cantlscação. expropriação c 
de qualquer outra forma de Intervenção, seja par vla de ação 
executiva, a.dminlstrativa, judicial ou legl.slatlva. 

Artigo 4 

Os arquivas da Fundo são lnvlolávels em qualquer lugar que 
se encontrem. 

Artigo 5 

O Fundo e seus bens estão isentas no território dOs Paises 
c divisas correntes, bem como títulos, ações, valores c bõnus e 
transterl-los livremente de um país para outro e de um lugar 
para outro no território de qualquer pais e convertê-los em outras 
moedas. 

No exercício das direitos que lhe são outorgados em virtude 
deste Artigo, o Fundo não poderá ser submetido a tlscallzações, 
regulamentos, moratórias e outras medidas similares por pnrte dos 
Governos. Porém, o Fundo prestará devida atenção a toda sol!· 
citação que formular o Governo de um País membro, na medida 
cm que estime possivcl atendê-la sem detrimento de seus próprios 
Interesses, 

Artigo 6 

O Fundo c seus bens estão Isentos no território dos Paises 
membros: 

a) de todo Imposto dlreto; e 

b) de direitos de al!li.ndega, proibições e restrições á. Impor
tação e exportação, relativos aos artigos Importados ou exporta
dos pela Fundo para seu uso oflclnl. Os artigos Importados sob 
estas isenções não serão vendidos no país no qual tenham sido 
Introduzidos, senão conrorme as condições estabelecidas pelo Oo
verno respectivo. 

O Fundo, em principio, não reclamará a isenção de impostos ao 
consumo, à venda e de outros lndtretos. Porém, os Pnises membros 
adotarão, sempre que lhes seja passivei, as disposições administra
Uvas perLincntes para a isenção ou reembolso da quantia corres
pondente a tais Impostos, quando o Fundo etetun.r, pa.ra seu uso 
otlcinl, compras importantes em cujo preço esteja Incorporado o 
lmpo•to. 

O Fundo não reclamará Isenção alguma de tnrito.s e taxas que 
constituam remuneração por .serviços de utilidade pübUca. 

Artih() 1 

O Fundo goza no terntório de cada um dos Pnises memrbos, 
pura suas eomunlcações otlclnis, de tncllldndes não menos tnvorã.
vels do que aquelas outorgadas pelo Governo n qualquer outro 
órgão lnternnclonnl cm matéria de prioridades, contribuições, tn
ritns e Impostos sobre corrcspondêncln, cnbo(;:ramns, telegramas, 
rndlogramas, telctotogrnflns, telefones c outras comunlcnçõcs, bem 
como de tarlfns de Imprensa e rãdlo. 

Nenhuma. censura seró. npllcnda à correspondência e outras 
comunicações otlclnis do Fundo. 

O Fundo tem direito de usnr códigos c de expedir e receber sua 
correspondência, seja pelos correios ou malas, os quais goznm das 
mesmas lmunldndcs c privilégios que os concedidos nos corretos 
e mnlas diplomáticas. 

As disposições deste artigo nfm podem ser Interpretadas como 
proibitivas pnrn n ndoçüo de mcdldns aproprlndn.s de segurança 
que scrüo detcrmJnndns mediante acordo entre um Pa.is membro 
c o Fundo. 

ArUJ;"O 8 

Os prlvHéJ.::los, lmunldndcs c rrnnqulns n que se retere este 
Capitulo filio concclt.os cxclmdvnment,c dC/iUnndos no cumpt·lmcnto 
da.-. rlnalldadcs próprias do Fundo. 

CAPITULO lll 

Administradores do Fundo 

Artigo 9 

Os Administradores do FUndo, enquanto exerçam suas !un
ções c durante a viagem de ida nos lugares onde desempenharão 
sua missão, bem como no seu regresso, gozam dos privilégios c Imu
nidades seguintes; 

a> Imu~ldade de jurisdição, a respeito dos atas ex~cutados e 
das cxprcssoc.s emitidas no desempenho de suas runçoes, sejam 
estas orais ou escritas, .contra detenção ou prisão pessoal, contra 
embargo de sua bagagem pessoal e contra todo procedimento ju
dicial; 

b) Dlre1to de usar códigos, receber e expedir documentos <: 
correspondl!ncln por mensageiros ou em mo.lns lacradas; 

c) Isenção das restrições de tmlgração e registro de estrangei
ros e de todo serviço de cnráter nacional; 

fl> Iguais imunidades e franquias que as acordadas aos envia
dos diplomáticos, a respeito de suas bagagens pessoais e dos uten
sílios e materiais de trabalho destinados ao uso otlctal; e 

e) Aqueles outros privilégios, Imunidades e !acllldades de que 
gozam os enviados diplomãtlcos, exceto no que se refere a isenção 
de Impostos sobre a venda e o consumo ou cUreltos de alfân
dega sobre mercadorias Importadas que não sejam as indicadas 
no Item precedente. 

As Imunidades contra detenção ou prisão pessoal, contra em
bargo de bagagem pessoal e as Isenções das restrições de Imigra
ção e registro de estrangeiros e de todo serviço n&clonnl, são ex
tensivos no cõnjuge, !ilhas solteiras e tllhos menores de idade. 

Artigo 10 

As imunidades de Jurisdição pelos atas e expressões, a que se 
re!eTe o Item a) do nrtlgo n, continuarão depois que os Administra
dores do Fundo tenho.m terminado sua misSão. 

Artigo 11 
Os privilégios e Imunidades são outorgados aos Administra

dores do Fundo em salvaguarda de sua independência no exerci
elo de suas !unções em relação ao mesmo. Por conseguinte, cada 
Pais membro deve renunciar aos privilégios e Imunidades con
feridos a um ou mals Administradores nos casos em que o gozo 
dos moomos, conforme seu próprio critério, dlttculte o andamento 
da justiça e desde que essa renúncia não prejudique os Cins para 
as q unls toram outorgados. 

'ArtiCO 12 

As dl:iposlções dos artigos 9 e lO não obrigam a nenhum Pais 
membro a conceder quaisquer dos pr1vllégtos e imunidades neles 
referidos o. nenhum dos seus nnclonais, nem a qualquer pessoa 
que o representar no Fundo. 

CAP1TULO IV 

Funcionários do Fundo 

Artico 13 

O Secretãrto Executivo ou aquele que exerça :;uns funções o 
os altos funcionários do Fundo, que sejam quaUflcndos como tais 
pela Dlretorln Executiva, gozam das mesmas Imunidades e privi
légios asslnn.lados no artigo 9, nas condições estn.belecldns no 
Artigo 10. 

Artigo 14 

Os demais tuncionãrios do Fundo gozam da.s imunidades e 
privilégios assinalados nos Itens a), b), c) e d) do artigo 9. 

Além disso, estão Isentos nos Pnises membros de qunlquer tipo 
de Impostos sobre os .salários e emolumentos que recebem do 
Fundo e gozam dns mesmas franquias que ·as concedidas nos re
presentnntc.s de Oovcrnos estrangeiras cm m.lssiio otlclal, no que 
se retere n regulamentação sobre divisas estrangeiras. 

Artigo U 

OS funcionários do Fundo que por sua mlssúo ou contrato de
vam residir num Pnis membro, por um periodo superior a um ano, 
terão n !acuidade de tmpartnr seus móveis e objetos de uso pes
soal paro. sun primeira instalação, livre de direitos c outros gravn
mes, de ncordo com ns leis c regulamentos pertinentes do respecti
vo Pnlli. 

Artigo IG 

Os privilégios c Imunidade• siio outorgados nos funcionários do 
Fundo exclu.slvnmente no Interesse deste. Por conseguinte, n Dlrc
torln Executiva deve renunciar n tnls privilégios c tmunldades nos 
casos cm que, n juizo dn rcrcrldn Dlrctorln, o cxerciclo dos mesmos 
dificulte o n.nclnmcnto da justiça c desde que essn renUncia não 
prejudique os interesses do Fundo. 
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A Olretorln Executiva ndotará. ns mcdldn.s ndcqundns para n 
solução dos Uttgtos nos quais c:itcjn lmplicndo um runclonó.rlo do 
Fundo, que em razão do seu cargo gozn de lmunldn.dcs; 

Artigo 17 

As disposições dos artigos 13 c 14 não obrlgo.m os Governos a 
conceder nos seus nacionais que sejam funcionários do Fundo 
os privilégios c Imunidades neles referidos, cxceto nos casos se· 
gulntes: 

n) imunldode com respeito ao processo juciJcinl relotivo o. pa
lavras ornts ou escritas c a todos os aros executados no descmpc· 
nho de suas !unções; 

b) invlolnbllldade de seus papéis c documentos relacionados 
com o Fundo; 

c) Isenção de impostos sobre salários e emolumentos percebi~ 
dos do Fundo. 

CAP1TULO v 
Funcionários dos órgãos Internacionais 

Assessores 

Artigo 18 

Os tuncioniLrios dos órgãos lnternnctonais assessores, cnqunn· 
to estiverem no exercício de funções relacionadas com o Fundo, 
gozam de icual tratamento que o estabelecido nos artigos 14 c 15. 

Artigo 19 

A sede e os arquivos das Representações dos órgãos Interna
danais assessores são invlolávels. 

CAP.!TULOVI 

Disposições Gerais 

O Fundo outorgará nos seus funcionários, e nos tuncloná.rlos 
dos órgãos internacionais assessores, um documento que acredite 
sua qunlldn.de c especifique a natureza de sua missão. 

Este documento será. sutlciente para que seu titular goze no 
território dos Pa.íses membros, dos privilégios e Imunidades que 
outorga este Acordo. 

Artiro 21 

Se qualquer Pais membro considerar que houve abuso de um 
privilégio ou imunidade concedido por este Acordo. reolizaró con
sultas com o Estado que corresponder ou com o Fundo, segundo 
proceda, n flm de determinar .se o referido abuso ocorreu e, nesse 
caso, evitar sua r~petição. 

Apesar disso, um Pais membro que considerar que qualquer 
pessoa abusou de algum privilégio ou imunidade que lhe foi eo~
ferldo por este· Acordo, pode requerer que abandone seu território. 

Artigo 2Z 

Toda divergência na interpretação ou aplicação deste Acordo 
.será submetida ao procedimento de solução que de comum acordo 
estabeleçam as Partes interessadas. 

Artigo 23 

Este Acordo entrará em vigor, para co.da. um dos Paises mem
bros, desde n data na qual for depositado o respectivo instrumento 
de adesão na Secretaria Executiva, a qual comunicará. aos mesmos 
a data do depósito de cada instrumento de adesão. 

Artigo 24. 

Este Acordo permanecerá. em vigor para cada Pais membro 
enquanto formar parte do Fundo. 

Artlro 25 

A Assembléia de ~vernadores fica autorizada a propor aos 
Pa.íses membros acordos adicionais ou moditici\Çõcs no presente 
Instrumento. 

I As Comissões de Relações Exteriores, de Const1tu1çao 
e Justiça e de Finanças.) 

O SR. PRESIDENTE CLuiz VIana) - Do Expediente lido cons
tam os Projetas de Lei do Cii.maro n.•• 27, 28 e 30, de 1070, que 
deverão receber emendas, perante n primeira comlssúo a que to
ram dlstribuidos, durante cinco sessões ordinúrlas, nos termos dn 

nUnca "b", Inciso II, do nrt. 141 do Rcglm<'nto Interno, 

O SR. I'RF.SIDENTE !Lulz VIana) - Sobre o mesa .. projeto 
de lei que seró lido pelo Sr. 1.0 -Sccretnrlo. 

t lido o scgll!nte 

PROJETO DE LEI DO SENADO N," 152, DE 1979-Cornplement.ar 

Pennlte aos ~la.riados a utilização do 1115/PASEI• 
para o CIL"ite!o de curso superior feito pelo próprio inte· 
ressado ou por seus dependentes, 

O Congresso Nacional decreta: 

Art. 1,0 o art. 4,0 da Lei Complementar n.O 26, de 11 d{! se
tembro de Hl75, passa a vlger acrescido do seguinte § 4.0 : 

"Art, 4,0 •••••••••••••.••••••••••••.•.•••••••••••.••• 

§ 4.o o titular dn conta poderiL, ainda, recc~r nnualmcn· 
te o respectivo saldo, pn.rn utillzá .. Io no pagamento de anui
dades relativas a lnstttulçõcs de ensino superior !reqücnta
da pelo próprio participante cadastrado, por sua esposll. ou 
seus tilhos." 

Art. 2.0 Esta. lei entra cm vlg·or na data de sua publicação. 
Art. 3,0 Revognwse ns disposições em contrúrlo. 

Justificação 

Em conformidade com as disposições do art. 4.0 , da Lei Com
plementar n.' 26, de !I de setembro de 1975, os portlclpontes do 
PIS/PASEP somente poderão utilizar o saldo dos contas indlvlduols 
de que são titulares nas hipóteses de ocorrência de casamento, 
aposentadoria, trnnsfcrêncla para a. reserva remunerada, reforma 
ou Invalidez. 

Não se previu, nesse dispositivo lego!, a possibilidade de utili
zação do soldo da conto individual para fins de pagamento de 
anuidades escolares relativas a curso superior, feito pelo emprega
do ou seus dependentes, o que é injusto. 

Todos sabem que as anuidades cobradas pelos estabelecimentos 
de ensino superior são elevadas e multas vezes prolbitlvn.s paro. o 
assalariado, QUf.>, via de regra1 não dispõe de recursos para nrcnr 
com esse ôn us. 

t do maior Interesse social c de rigorosa justiça que ele possa 
utilizar saldo de sua conta individual do PIS/PASEP para esse 
eleito. A medida contribulra, também, para o desejável democra
tização do ens~no e o desenvolvimento cultural do País. 

E esse, o objeto do presente projeto que se inspirou em su
gestão oferecida pelo Dr. Celso Aftonso Gnrreta Prnt.s, do Minis
tério Público de São Paulo e ilustre professor universitário. 

Sola das Sessões, 28 de maio de 1970. - Franco Montoro. 

LEGISLAÇAO CITADA 

LEI COMPLEMENTAR N.• 26, DE 11 DE SETEMBRO DE 1075 

Altera dlspotdções da legl:ilação que rerula. o Prugruma 
de integração Social (PISl e o Programa de Fonna.ção do 
Património do Servidor Público( P.t\SEP). 

Art. 4.' A.s importâncias creditados nas contas individuais 
dos porticipantes do PIS-PASEP são inallenóvels, impenhori<vets 
e, ressalvado o disposto nos parágrafos deste artigo, indisponi
veis por seus titulares, 

§ 1.0 Ocorrendo casamento, aposentadoria, transferência pn· 
rn a reserva remunerada, reforma. ou invalidez do titular da con
ta lndlvldual, poderiL ele receber o re.spectlvo saldo, o qual

1 
no 

caso de morte, será. pago a seus dependentes, .de acordo com a lc· 
gisloçãa do Previdência Social e com a legislação especifica de 
servidores civis e m111tnres ou, na falta daqueles, nos sucessores do 
titular, nos termos da lei civll. 

I 2.0 Seró !ocultada, no tino! de cada exercicio financeiro 
posterior ao da abertura da conta tndlvldual, a retirada das par· 
celas correspondentes aos créditos de que tratam as alinc08 b e c 
do nrt, 3.0 

I 3.1 Aos porticlpnntes cadastradoo M pelo menos ó Cclncol 
anos e que recebam salúrlo mensal Igual ou inferior a 5 Cclnco) 
vezes o respectivo snló.rlo m!nlmo regional, seró. faculta.da, no tl
na.l de cada cxcrcicio financeiro, retirada complementar que per· 
mltn perfazer valor Igual no do snló.rio minlmo regional mensal 
vlgr.ntc, respeitadas as disponibilidades de suas contas indlviduois. 

•......• (À's' CÔ;,;I~;i;~;· d~· Co;z;iit~iciz~' ~· J",;súÇ~' ~· d~· i'e'ol;i~: 
ção Saciai.! ' 

O Sll. l'llESIDI~NTI~ !Lulz Vlnnal - O projeto lido será pu
tJllcndo c remeUdo il.s comissões competent.cs. 

Sobre n meRn, requerimento que scr{t lido pelo Sr. l.0~Sccretó.~ 
rio. 
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t lido o scoulnle 

REQUER[!IIENTO N.0 171, DE 1979 

Requeiro, nos termos do nrt. 307 do Regimento Interno do Se
nado Federal, o desnrqulvnmcnto do Projeto de Lei do Senado n.u 
01/76, que restringe n publicidade de medicamentos nos cnsos que 
.cspcclflca, c dli. outras providências. 

Brnsillo, 28 de maio de 1079. - Orestes Quércla, 
O SR. PRF.SIDENTE <Lulz VIana) - O requerimento que vem 

de ser Ilda será publicado c lncluldo cm Ordem do Dia nos ter
mos regimentais. 

Concedo D.· palavra ao nobre Sr. Senador Passos Porta, primeiro 
orador Inscrito, 

O SR. PASSOS PORTO I ARENA- SE. Sem revisão do orador./ 
- Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

A Câmara dos Deputados constltulu, no ano passado, uma 
Comissão Parlamentar de Inquérito com o objctlvo de examinar 
c avaliar a o.tuação da SUDENE nos seus 20 anos de cxlsténcla. 
Nas suas recomendações tinais, da qual tive a honra de participar, 
constou a sugestão nossa de que as empresas estatais Implemen
tassem recursos adicionais naqt:cla ãrca do Nordeste brasileiro, a 
tlm de que, com c.ssc refc~o de recursos, pudesse a. região tr.1 
maior número de empregos e gerar serviços. 

Sr. Presidente, hoje recebi do meu Estado, da !lrma A. Arnll
jo Máquinas e Equipamentos, proprietária de um estaleiro em Por
to das Redes, Município de Santo Amaro das Brotas, um oticlr. 
reivindicando para aquele estaleiro do Nordeste brasileiro a cons
trução das plataformas metá.ltcas de exploração marítima, para os 
poços petrolíferas da bacia de Campos. São plataformas, Sr, Presi
dente, ott-shore, de 20 mil toneladas, que Irão operar com uma lâ
mina d'água de 185 metros, plata!ormas que têm Importância fun
damental na exploração do petróleo na bacia. de Campos. Aquele 
estaleiro, em Sergipe, estará em condições de produzi-las. 

Em conseqüência disto, promete a referida Empresa que, asse
'g'UrO.da a construção e o lançamento da plataforma, "deveremos 
executar vários serviços às nossas custas, QUe benetJciarão o Es
tado de Sergipe, tats como: a abertura do Porto de Sergipe. com 
dragagem da Barra para um calado de 8 metros; constru«;:ão de ho
tel e residências em Santo Amaro das Brotas; instalação de uma 
fabrica de tubos em !980, com pncacldade de 12 mil toneladas 
anuais; raturnmento de 360 milhões de cruzeiros com o nosso mer
cado c do estaleiro PETROBRAS - Bahla; lnstalncão de um nesta 
médico, para uso dos nossos operários e da população de Sarito 
Amaro das Brotas; construção de uma escola primária em Santo 
Amaro das Brotas; constru«;:ão e operação de un'ia escola t.éenlca 
para treinamento cspec1nllzado cm Santo Ama.ro ila.s Brotas, com 
garantia de emprego aos alunas aprovados; asseguraremos, ..:om a 
-construção desS'as plataformas, emprego .1e dois milhões de ::,;o. 
men!i/horas anuais". 

Está ai, Sr. Presidente. uma oportunidade para que o Sr. MI
nistro dns Minas e Energia. o Sr, Presidente do PETROBRAS e 
os Srs. Dlrctores da PETROBRAS, José Marques Neto e Bel!otl, que 
são ns autoridades que haverão de decidir n construção dessas pla
tatormns, para que eles adjudiquem essas obras a es.se estaleiro, 
no velho c tradicional Porto das Redes. de Santo Amaro, cm Ser
gipe, a fim de que assegure no nosso Estado mais essa fonte de 
empregos c de serviços para a sua frágil economia, 

Era o que tinha a dizer, Sr, Presidente, !Multo bemll 

O SR. PRESIDENTE !Lu!z VIana I- Concedo n palavra no no
bre Senador Henrique· de La Rocquc, para uma comunlcar;io. 

O SR. IIENRIQUE DE LA ROCQUE <ARENA - MA. Para uma 
comunicação. Sem revisão do orador.) - Sr, Presidente, Srs. Sena
dores: 

o Ministério do Exército, o Comanda MIUtar do Planolto c Ser
viço de Saúde do Exército, promoveram testlvldndes comemornt1-
vns do Dto do Patrono do Serviço de Saúde, General de Brigada, 
médico Joi'io SeverJno da Fonseca. 

As solenldndes constaram, às oito c trinta, do culto rcllgJoso; 
c, como ·cerimônia mlUtar, houvc: formatura. m111tar, alocução re
lativa à dnta, canções do Exército e do Serviço de Saúde, executa
dll8 pela Bnndn M!Utar; eth seguido houve desfile mUltar. 

Sr, Presidente, soUcltnmos a palnvrn. para congratular-nos com 
esta dnta, que, rcnlmcntc, é altamente slgnlticntlvn purn todos 
nós. 

Era o que tinha u dizer, Sr, Presidente, c somos multo ~=:rntos 
n V. Ex.n por ter nos permitido n pnlnvra neste Instante. 1 Multo 
bem! l 

o sn. J•JU~'-'IIH~N'fE (L\IIZ Vianul -Concedo a pnlnvrn no no-
1m'!' Senacior Almlr Plnlo. 

O SR, AL!UIR PINTO !ARENA - CE. Para uma cornunlcn<;iío 
Sem revlsii.a do orador. l - Sr. Presidente, Srs. Senndores: 

Pedi n palavra para uma comunicação, que aliás jamais go~
tarla de fazer. Prende-se a uma noticia tUnebre n respeito de um 
poUtlco cearense, que por duas Jcglslaturn. esteve na CO.mara Fc· 
dera! do Pais . 

Multo conhecido, homem extrovertido, amigo de todos, trata-se, 
Sr. Presidente, Srs. Senadores, do Sr. Jonas Carlos da Silva, que 
encontrou a morte, ontem à tardinha, em Fortalcza, quando razia 
coopcr, à sua maneira, Ignorando, talvez, que para os 70 ll!,lOs dr. 
idade que Iria completar no próximo dia 27 de setembro, nao pU· 
desse fazer aquele esforço que estava, naquele momento, a fazer. 

Sr. Presidente, quem era Jonas Cnrlos? Tirei a sua biografia 
do Jornal o povo de Fortaleza, de hoje: 

"QUEM ERA 

o Sr. Jonas Carlos da SJlvn, pes.siln largamente conhe
cida no Ceará, era natural de Patu, no Rio Grande do Nor
te, onde nasceu n 27 de setembro de 1909, filho de Antônio 
Carlos da Silva e Francisca Ferreira Carlos. Velo residir 
em Fortaleza, com outros Innãos, entre os quais o talecl
do cornerclantc Pedro Carlos da Silva, ainda multo moço, 
aqui se radicando, Desde que foi fundada a Loteria Esta
dual, cm 1947, que Jonas Carlos era o seu concessionãrio. 

Ingressando na. politica. elegeu-se Deputado Federal cm 
1970, pela Aliança Renovadora Nacional. Em 74, candida
tou-se outra vez. obtendo 26.170 votos mas tlcando- na 
primeira suplência. Com a nomeação do Deputado Hum
berto Bezerra para a Secretaria de Assuntos Municipa.Js, 
Jonas foi convocado logo no primeiro mês da legislatura, 
efctlvando-sc pouco depois com o falecimento do Depu· 
tacto Mnnoel Rodrigues. Em 78, demonstrando pouco in
teresse em voltar à Câmara, aJnda tal candidato e conse
guiu 9. 777 votos, ricando na oitava suplência da atua.l 
bancada da. ARENA. Na vigência dos antigos partidas, o 
Sr. Jonas Carlos da SJJva tal ligado no Senador Olavo 
Ollvelra, de quem era multo aml,;a. 

o Sr. Jonas Carlos da Silva era viúvo e tinha três 
fllhas: Erldan, casada com o Sr. João Carlos Mendonça; 
Erlvan, casada com o Sr. AntônJo Guilherme da Silva., e 
Erilnn, casada com o Sr. José da Rocha Girão. Residia ele 
à rua Carlos Vasconcelos, 2.888. O corpo tlcou sr.ndo ve
lado no cemitério Parque da. Paz, onde ocorrerá. o se-oul
tamcnto às 9 horas de hoje." 

O Sr. llenoique de Ln lto<:que I ARENA - MA. l - Pcnn!to 
V. Ex.a um aparte? 

O SR. ALI\liR PINTO r ARENA - CE.) - Pois não, tem V. Ex.• 
o aparte. 

O Sr. llcnoique de Ln. lto<:que IARENA - MA.l - O Depu
tado Jonas Carlos da Silva conviveu conosco exatamente alto 
anos. Era um homem singular; as suas opiniões ele o.s eXtrava· 
savn. de forma enfá.tica; o seu a!eto se re-vestla rte um abraço 
multo espectai. Ele não se contentava com um simples aperto de 
mão, era um sorriso que se abria, quando o companheiro se apro
ximava e dele recebia sempre a reafirmação do apreço e da aml· 
zade. E, neste instante em que V, Ex. a .traz a triste notícia do seu 
talcclmento, não me sentiria bcrn, voltando para minha casa. 
sem pedir esta achega no pronunciamento de V. Ex.a., com n qual 
eu me quito, transmitindo a minha mais profunda tristeza pela 
Ida do velho companheiro, pela morte do atuante parlamentar. 

O SR. AL~IIR PINTO <ARENA - CE.I - Devo dizer que 
V. Ex,a. per!cltamente, de uma maneira singular, retratou n !Jgu· 
rn. também singular de Jonas Carlos da Silva, homem, como dJssl!. 
de coração aberto, muito bem relactonndo, gostava mesmo de nmf .. 
zade, de fnzer amizade, o que era multo bom para n. sua vida. de 
homem do comércio, 

Por conseguinte. Sr. Presidente, neste Instante. quero dclxa.I, 
aqui, o nosso profundo pesar. 

O Sr, Jo:;é Llns !ARENA- CE. I - Permite V, Ex.• um opor-
te? 

O SR. ALI\IIIt PINTO I ARENA - CE. I -Pois não, nobre Se· 
nndor. 

O Sr. José Llns <ARENA - CE.I - Nobre Senador Almlr 
Pinto, desejo apenas solldnrJznr-mc com V, Ex.", com esta Casa, 
nessa moção de pesar pelo pnssamcnto de Jonas Carlos da SJiva. 
Nn sua simpllcidndc, tal ele, entretnnto um homem público de· 
dlcndo a sun J:t'ente, sempre n serviço do Cearó., representando o 
povo simples d1.1 sua tcrrn, com bondndc c alto csplrito de vb;ão. 
Multo obrl~ado. 

O SI!.. ALMIIt l'INTO !ARENA -- CE.) - AJ;rndc~o 11 V. EM.' 
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O Sr. t•a~.sos J•orto U\RENA - SE.) Permite V. Ex,1
\ um 

aparte, Senador :\lmlr Pinto? 
() SR. ,\LMIR l'INTO !ARENA - CE.) - Pois níw, nobre So•· 

nadar Passos Porto. 
O Sr. J•assos J•orto !ARENA- SE,) -Antes que V. Ex.u ccm

clun o seu discurso, pt~diria que V. Ex.•~ lhe Incorporasse o mcn 
profundo pesar pela morte do Vt'lho companheiro Deputado Jo. 
nas Carlos. Conheci-o na Câmara dos Deputados, na Comissão d~ 
Serviço Público, onde convivemos muitos anos trabalhando pelo 
.servidor público brasileiro. Mas, para mim, o que mais se dcsln· 
cou rm Jonas Carlos tal ser ele, todo esse tempo, um sonhador c 
um pensador político: multas das suas Sugestões ficaram nos Anais 
da Câm:un, através de projetas, de consultas que ele razia pcrmn· 
ncntcmente no nosso Partido, com o objetlvo do aperteiçonmento 
do processo politico brnstJclro. A V. Ex.n peço, mais uma vez, que 
incorpore no licU discurso o nosso pesar pela perda Irreparável 
deste velho companheiro e amigo, Jonas Carlos. 

O SR. ALMJR PINTO CARENA- CE.I -Nobre Senador Pas
sos Porto, quando desejava encerrar, exntamcnte, est': modesto 
pronunciamento ln ainda me reportar n essa circunstancia que 
V. Ex.n acaba agora de ressaltar, Isto é, os projetas, a cooperação 
que Jonas Carlos dava no nosso Partido e à politica nacional, en· 
11m. 

E. Sr. Presidente, não sou só eu quem diz da personalidade 
de Jonas Carlos da Silva, e sim todos aqueles parlamentares que 
me apartearam, alguns deles seus colegas na Cãmara Federal c 
que conheceram perfeitamente o seu cor::u;iio e a sua bondade. 

Era o que tinha que dizer, Sr. Presidente. (Multo bem! l 

O SR. PRESIDENTE ILulz VJanal - Conceda n palavra ao 
nobre Senador Marcos Freire, para uma comunicação, nos tennos 
do art. 16, !tem VI, do Regimento Interno. 

O SR. MARCOS FREIRE IMDB - PE.I - Para uma comuni
cação. Sr. Presidente c Srs. Senadores: 

Instala-se amanhã. na Cidade de Salvador, o congresso da 
Mocidade Brasileira, pleiteando a reestruturação da União Na
elonal dos Estudantes, Esse acontecimento tem sentido singular 
no atual processo politico do Pais. Ele se acresce à movimenta
ção dos outros setores sociais, após 15 anos de sutoco ditatorial, 
cm busca de reivindicações justas e legitimas. 

Há poucos dias, registrava-se o signitlcatlvo movimento gre
vista dos metalúrgicos do ABC de São Paulo, diante do qual o 
Governo não teve como se mostrar lrredutlvel, embora irredutivcl 
tlyesse sido durante a longa noite da ditadura regida pelo 111-5. 
Ja agora. em tace das pressões de opinião pública e da consclen
U2ação da sociedade brasileira, as metalúrgicos de São Paulo ti
veram desfecho satlsta.tórto f!O.S suas relvlnCilcnções e, apesar c 
lndependentemente de restrlçocs impostas durante o periodo cm 
Que as leis não dependiam dos representantes do povo, os traba
lhadores lavraram um tento do maior stgniflcndo no.s suas lutas 
reivindicatórias. 

Amanhã, teremos um novo grande acontecimento Já agora 
por parte da juventude do Brasil, e esse acontecimento 'será pres
tigiado por ttguras exponenclnls, Inclusive da esfera Internacio
nal, especialmente convidadas para aquele evento, 

A Bancada do MDB não se mostrou Indiferente a tal tnto e, 
por Isso mesmo, através de deltberaçüo de sua. Bancado. de sena. 
dOres, nesta Casa, designou uma Comissão especialmente ptlra 
que là nos representasse, n todos nós. comissão constltnída pelo 
Senndor Leite Chaves, Henrique Snntlllo, Evclá.sto Vieira e Mar
cos Freire, para, como observadores, mostrarem a nosstt ~lmpatla 
e u nossa solldnrlednde àqucJt movimento. 

Mas, Sr. Presidente e Srs. Senador,!:;, ne:;tc Jnstan~e em que 
!aço esta comunicação, lament:lvelmcnte tenho :.uc acrescer n 
nossa estranheza, e mesmo a tlfmúncla, que nos é transmitida por 
fontes vártns - Inclusive o PresldE'ntP. :ia CBA - Centre Brasi
leiro de Anlstln - de que !orçus iJOUclais estão entravando, dltl
cultando c tentando sabotar a Ida de carn.vanns de estudantes, 
que partem dos vários cantos do Pais para a cidade de Salvador. 

Onlbus estão sendo lntcrdltndos, estão sendo revistados horas 
e horas a tio, com o propósito evidente de perturbar, dlllcultnr 
ou lmpossibllltar n chegada. de estudantes ao .seu congresso na
cional. 

Os próprios Jornais de hoje dão cléncla dos latos, c aqui te
nho o Correio Rrnzlllense. que registra: 

"... 11 ónlbus, que trazem delegados de São Paulo, 
Paraná. c Rio de Janeiro, estavam, retidos pela Policia Fe
deral no Munlciplo de Além Paraibn, nn fronteira do Rio 
de Janeiro com Mlnns Oernls. Os pollclnls estilO retendo 
os ônibus em médln de treo n quatro 11orns, sob n nlc
l:nçüo de Irregulnridadcs nos documentos. Nõ.o aceitam u 
uprcsentnçúo de fotocópias de documl!ntos de Identidade l' 

cstüo apreendendo jornais cstudan~ls. Na BR-324, desde 
sábado uma barreira da Pollcln Federal está revist.n.ndo. 
A explicação da Policia Federal é de que a blltz é rotina 
c tem o objctJvo de prevenir 11 criminalidade." 

Nunca, Sr. Presidente, chegou no nosso conhcclmcnto essa ro
tina da Polícia ~cdernl ou das Policias Estaduais, nunca nos tal 
denunciado que onibus sejam parados horas c hora.-; a tio, no seu 
percurso, c que Investigações sejam reallzndas sob a mira de balo· 
netas ou de metralhadoras. 

Esse mesmo jornal reat'lrma, mais adiante, através de tele
grama de Belo Horizonte, que toram retidos c tiveram seus nomes 
relacionados na.s barrclrns da Polícia Rodovlô.rla Federal os es· 
tudantes que passaram pela Rlo-Bahln com destino a Salvador. 

E; uma maneira de lntlmlda~iio, é uma mancirn de pressão e 
de canção procurar listar exatamentc aqueles que se dirigem ao 
Congresso de Salvador. 

Mals adiante, registra, ainda, a Imprensa: 

Na divisa de Minas com o Rio de Janeiro, a Polleln 
Rodoviária Federal está nglndo em acordo com a Policia 
Federal Fluminense, segundo um patrulhelro do pOsto de 
Leopoldina, que informou ainda que os estudantes cariocas 
passaram ontem pelo local, por volta das 13 horas. 

No posto da Policia Rodoviária Federal, em Governa
dor Valadares, se encontra uma ordem assinada pelo de
legado de plantão, Joel, que o patrulhclro não soube lden
tlllcar de que localidade, pela qual sete ónibus, conduzindo 
estudantes mineiros deveriam ser retidos e a comunicação 
feita à delegacia reglonal daquela cidade mineira. 

Por llm, Sr. Presidente, a notlcln nos dá conta: 
Os ônibus relacionados são da empresa São José com 

placas: CW 3216; CW 3338; CW 3164 de Belo Horl20nte; 
!T 3054 e !T 2879, de Dlvlnópolls; JA 6390 de Formiga, e 
DG 0038, do Rlo de Janeiro. 

Portanto, Sr. Presidente e Srs. senadores, é esta a denúncia 
que o MDB faz no momento em que se congrntularta apenas com 
o evento que amanhã ocorrerá na cidade do Salvador. 

~ necessário que esta Casa tome conhecimento desses tn.tos, 
porque pode ser o prenúncio de repressões c prevenções de outras 
naturezas, que poderão enlutar·a tamil1a brn.stlelra. 

Não é possível que, num momento como este, em que o pró
prio Governo, dlreta ou lndlretamente, oficial ou otlciosarnente, 
colaborou com o evento - n exemplo das atitudes D.ssumiàas pelo 
Governador da Bahia - não é passivei, neste instante, que auto
ridades outras, não sei se concatenadas ou se procurando sabotar 
a. orientação mais ampla, procurem, dessa maneira, prejudicar 
esse movimento Uvre e belo da mocidade brasileira. <Muito bem! 
Palmas,) 

O SR. PRESIDENTE (Lulz Vlanal - Concedo a palavra no 
nobre Senador Aloyslo Chaves. 

O SR. ALOYSJO CHAVES I ARENA- PA. Pronuncia o seguinte 
discurso. Sem revisão do orador.l - Sr. Presidente e Srs. Sena
dores: 

Venho de meu Estado, onde, a convite do eminente Ministro 
dns Comunicações, estive participando da cerimônia de tnnugu
ração, sábado, na Cidade de Santarém, da Televisão Tapajós, 
Canal 4. 

Esse notável empreendimento tal executado por homens do in
terior do Estado do Pará, do Baixo Amnzonn.s, com recursos pró· 
prlos, sem nenhuma parcela de tlnanclamento ou de Incentivo 
oriunda do Poder Público, numa demonstração eloqUente da capn
cJdade empresarial dessa nova geração que se afirma naquela. 
área, Impulsionando o progresso do Estado do Pnró.. 

Nós, brasileiros, que durante sucessivas gerações ouvimos re
ferências à Amazônia mais de caráter literário do que realista, 
a Amazônia como uma região lcndtírln ou exótica, corno uma 
grnnde reserva naclonnl, afastada da curiosidade e dll preocupação 
de todos, paru ser um dia, no futuro nüo muito remot.o, utllizada 
por este Pais. A Amazónln - felizmente - nito é Isto, mio é a 
terra Ignota, mas também não é uma ó.ren. onde os problema.o::; 
possam ser equncionados c resolvidos com tncllldade, c, sim, com 
pertlnó.cla, com trabalho recundo, sobretudo com o Jdcnllsmo su
perior que orienta os homens de minha terra na consecução do 
obJctivo de assegurar, de mnnclra rfl.plda, o desenvolvimento de 
toda aquela. nrcu. 

Quem conheceu há. algum; anos, hó. algumas dCc[\dns, San
tarém c hoje a revê, percebe, de mnnelrn nitldu, esse rápido dc
scnvalvlmcnto de todn aqucln admlrúvel c bela região. 

J\ cidade de l:iunt:arcm, sltunda na nrqulbnncadn que n na
t,ureza lhe construiu no antltc~ntro do Bnlxo·Amuzonns. onde O!> 
rtns do dia süo s1~mprt~ uurcolndos por estonteante esbanjamento 
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dc h~z. Santarém, ao lado de/'i:;u bdeza JnJgual{lvcl que a rn.z uma 
da.s ;Lreas de maior vor.rH.~fLO para o turlsmo nacional. é, hoje, uma 
ddndf) que se a!lrma p{'!o proJ{rt~s.'io e, :-;obrdudo, pelo dinnmlsmo 
de seus filhos. 

Essa cstaçiio ~~erndora local dr tclevls:1o está dotada de equi
pamento moderníssimo, Importado da 1\lrmanha. Os técnicos lo
cais foram trcinndos na operação dessa ~~stação !']IJl' custou at~~ a 
presente data, a dois grandes lnvcst!dorr~s paracnsr.'i - o.s Sr/'i. 
Paulo Correia c .Joaquim Costa Perr.irn - mais de 20 mllhõel'i de 
cruzeiros, lnvel'itimento c:-;se - repito - feito por homens de San
tarém, visando o desenvolvimento, o progresso de toda aqUf!la vasta 
árcn do Estado do Parâ. 

Era este registro, Sr. Presidente c Srs. Senadores, que dese
java razt~r. congratulando-me com os realizadores desse notâvrl 
:Lcontecimento, C]UC teve a prr.sidi-lo o Sr. Minl:-;tro das Comuni 4 

1:açõe/'i, fl\lullo bem: l~almas.l 

O SJt. JIRgsn>ENTE 1 Luiz Viana 1 Concedo a palavra ao 
nobre Senador Roberto SaturnJno. (Jlausa.l 

S. Ex.u não está presente. 

Concedo a palavra, pn.ra urna eomunicaçáo, ao nobre Senador 
Lcltc C'ha vcs. 

O Slt. l.EITE Cllt\VES f~DB- PR. Para uma r.omunicaç:1o. 
Sem revlsüo do orador.l - Sr. Presidente: 

Daqui a pouco cstar.:...~iO/'i saindo para Salvador, na Bahta, u 
fim de assistirmos à Inauguração do Congresso da Uniiio Nacional 
dos Estudante::~. Ê o ato mais concreto c palp:ivcl - entendemos -
de Que realmente cst:i havendo um começo de abertura nacional. 
Não haveria abertura se não permitíssemos q,uc os estudantes, 
depois de 15 anos, não Uvcsscm esse dl.reito de reunir-se cm con
gresso, como sempre ocorreu antes de 1964. 

Tivemos oportunidade, nas démarche~ desse conclave, de man
ter diversos cantatas com os estudantes, ora no Paranil, ora na 
/'iUU reunião preparatória de São Paulo, c aqui mesmo no Senado, 
onde proferíamos discurso a respeito em 15 de mala de 1!179. Qu::m
do o Governador António Carlos Magalhães estava ainda cm dú
vida, de acolhê-los, daqui mesmo telefonei p<1ra S. Ex.n, c exortei-o 
a que a Bahla, a terra de Castro Alves, do próprio Ruy, nflo re
cusasse amparo, apoio a esta. realização estudantil. 

Logo depois, que falei com o Governador, telefonou ele, in
clusive, a V. Ex.n, Sr. Presidente, que comigo trocou algumas pa
lavra,s a. respeito. E S. Ex.u o sr. Governador ficou de me dar uma 
resposta, já que cu viajaria no dia seguinte para o Paran:i, c à 
mcla~noite ele me telefonou, quando eu estava no hotel, dl7.en
do-mc quc Iria dar acolhida não ot'iclal, mas oficiosa, nos estu
dantes. E que a nossa Comlss1io, o nosso partido, no Senado, fi
-cassem certos de que pelo menos em relação aos estudantes ha
veria um tratamento de .seriedade, de respeito e de segurança. 

t: um acontecimento promissor, Sr. Presidente. E quero, tam
bém, dar conhecimento ao Senado de que, à margem desses mo
vimentos, estão surgindo panfletos que não são originários, da. 
Iniciativa do comité da UNE. O Rio de Janeiro está lastrendo -
no que soube - de panfletos contendo o nome UNE c siglas do 
Partido Comunista, mas essas lnlciaUvas não siio dos estudantes. 
são de setores que estão visivelmente interessados em frustrar, In
clusive, criar dificuldades à rea.llzação desse conclave. 

'Era o objeto da. minha comunicação ao Senado, na tarde de 
hoje. <Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE !Lulz Vlnnal - Concedo a palavra. ao 
nobre Senador Aderbal Jurema. <Pausa.) 

S. Ex.ll. não est:i presente. 

Concedo a palavra no nobre Senador Dirceu Cardoso. (llausa,) 

S. Ex.1~ não está presente. 

Concedo n palavra no sr. Senador Alberto Silva. 

O SR. AI.ImitTO SILVo\ I ARENA- PI. Pronuncia o seguinte 
discurso. l - Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

O transporte urbano, no Brasil, tem-se constltuido cm sério 
problema n ser resolvido, quer no. lirea Fedcrnl, quer na dos 
Estados c Munlc_iplos, 

Niio hó. dú.vidn de que o primeiro passo rol dndo no Governo 
do Presidente Gelsel, quando criou o Fundo Nnclonnl de Desen
volvimento Urbano c u Emprcsn Brnsllelra de Transportes Urbanos. 
Tive a honra, Sr. Presidente, ele ter sido sr.u primeiro Prcl'ildl'nte, 
com u lncumbt}ncla de elaborar seu estatuto c Implantar a r.m
)Jresa. 

Slmultant)amcntt• com sua lmplnntaçüo, rNJUisltando t! otl r.on
t.rnt.undo tt!cnico~ cspeclallímdm; no nssunto, nüo JWrrkmn:i dt• vbta 
n t~.'i:H~nr.lal ela qiH'fitiio, Isto t-., qunl era nwsmo o problt•ma dos tran.">-

]Jortes urbano/'i no Paí.'i. D1•sdc cedo - c por recomendação govt)r
ll':l.mcntal - tivemos que cnvldar esforços no sentido da t!conomla 
de combustíveis, essencial ao desenvolvimento nacional. 

Assim, numa primeira abordagem, concluímos que, cm média, 
~e:;.'icnta c cinco por cento da população dos grandes centros usa
vam o ónibus como melo de transporte, correspondendo a um g-a:itO 
de apenas vlntf: por Ct)nto do combustível consumido. Do mesmo 
modo, trinta c cinco por cento da restante utilizavam o carro par
ticular, o táxi, o tn!m elétrico ou metró, c aí se consumia cerca 
dt.· sctentn por cento do combustível gasto em transporte urbano. 

Ora, Sr. Presidente, com essa constatação :mltava aos olho/'i 
que a Empresa Brasileira de Transportes Urbanos teria que con
centrar seus esforços no sentido de oferecer cada vez melhores 
melas de transporte coletlvo como uma alternativa para o usuário 
do carro particular. 

Assim é que surgiram, no Rio, os ónibus especiais com ar cCJn
dlclonado, que logo receberam o nome popular de "Frescões", c cm 
Süo Paulo os "Expressos", oferecendo em tempo recorde uma so
luç:lo alternativa, por Iniciativa da Empresa Brasileira de Trans
portes Urbanos, e que absorveu expressiva fatia de usuitrios do 
transporte Individual. 

Por outro Indo, Sr. Presidente, determinamos e:;tudos urgeJII·· 
tes para aproveitamento dos trechos ferrovi:irios que atravessam 
os grandes c mf!dlos centros urbanos do País, como alternativa para 
o transporte coletivo, visando, acima de tudo, n economia de com
bustível e um melhor serviço de transporte urbano a população 
daquelas cidades. 

Assim, foram elaborados projetas especiais para Porto Alegre. 
Salvador, Recife, Fortaleza, Terezlna c outras Capitais. 

1!! com sa.tls!açflo, Sr. Presidente, que solicito seja registrado 
nos Anais desta C<1sa os primeiros frutos dessa política que ado
lamas, quando Presidente da Empresa Brasileira de Transportes 
Urbanos, na cidade de Fortaleza, onde o sistema foi lnnugurndo, 
utilizando o trecho da Rede Fcrrovllirla r~cderal S.A., entre Ma
racanaú e a Estação de João FeHpe. 

Ali, de acordo com o projeto, totalmente financiado pela Em
presa Brasileira de Transportes Urbano6, j:i estão sendo usados 
modernos carros de passageiros, com portas laterais de abertura 
j',Utomâtlca em estações com plataformas adaptadas ao novo ser
viço de transporte urbano. 

Estou informado de que cm Recife j:i estão circulando também 
os novos trens de passageiros, oriundas de Idêntico projeto, c 
assim as outras Capitais aqui mencionadas, com exceção de Tere~ 
sina. onde as obras foram paralisadas por determinação do Gover
nador, depois de ouvido o Presidente da Rede Ferrovlâria Federal 
S.A. 

Ora, Sr. Presidente, Srs. Senadores, os recursos para aquela 
obra foram alocados pela Empresa Brasileira de Transportes Ur
banos. pura execução pela Rede Ferroviária Federal S.A. 

Seria um crime contra a população da Capital plnulense sus
pender uma obra de alto sentido social, pois, além de evjtar os 
acidentes multas vezes fatais ali ocorridos, ofereceria, uma vez 
concluida. oportunidade de tr<1nsporte barato ao pcpuloso bairro 
do Itarnré e da Cidade-Dormitório de Tlmon, para o centro de 
Tercslna. 

Além disto, Sr. Presidente, mais de sessenta por cento do pro
jet<l já cstâ concluído, e sua paralls<lção, agora, se constituiria C!fi 
verdadeiro crime - rcplt<l - contra os Interesses dn populaçao 
da Cnpltnl plaulense. 

Faço, pois, um apelo no Sr. Ministro dos Transportes, Engcnhel~ 
ra Eliseu Rezende, que determine à Empresa Brasileira. de Trans
portes Urbanos n liberação dos recursos jli programados, para que 
a Rede Ferroviária Federal S.A. conclua aquele projeto, da maior 
utilidade parn Tercsinn, a Capital do meu Estado. 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente .. I Multo bem! l 

Comparecem m4ls os Srs. Senadores: 

Evandro Carreira- Raimundo Parente- Jo.rbas Pnssnrlnho 
- Jo.sé Sarncy- José Llns- Luiz Cavalcante- Lourival Baptista 
- Dirceu Cardoso - João Calmon - Moncyr Dnlln- Amnro.l Pcl~ 
xoto- Nelson Carneiro- Affonso Camnrgo- Evehislo VIeira 
- Jnlson Barreto - Lenolr Vargns - Pedro Simon. 

O Slt. PRF.SIDF.NTil ILUIZ Vlnnnl -- Estú finda n hora do 
E>.-pcdlente. 

Pa5Sfl-5C a 
ORDEM DO DIA 

Item 1: 
Votaçti.o, em turno único, do Requerimento n.U 156, de 

1!1711, do Sennclor Henrique de La Rocque, .~olicltnndo te
nham trnmlt.nçüo L',m conjunto o.'i ProjC'tos clt• Lei elo Se-
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nado n.oft 46, de 1079, do Scnndor Franco Montara, que 
dispõe sobre o salário mlnlmo protlsstonnl dos Advogados 
cm regime de relação de emprego e 77, de 1979, do Sena
dor Jutnhy Magalhães qw~ estabelece a jornada de traba
lho dos protlsslonals do Direito contratados sob o regime 
da legislação trabalhista, e dll outras providências, 

Em votação o requerimento. 

Os srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer sen-
tados. (Pausa.) 

Aprovado. 

A Presidência fará cumprir n dcllbernção do Plenário. 

O SR. PRESIDENTE fLulz Viana) - Item 2: 

Votação, em turno único, da Requerimento n.0 157, di' 
1979, do senador Orestes Quércln, solicitando o desarqulvn
mento do Projeto de Lei do Senado n." 221, de 1075, de sua 
autoria, que estabelece a remuneração mínima obrlgntó
rin para os Motoristas Profissionais, !lxa-lhcs a jornada 
de trabalho, e dá. outras providências. 

Em votação. 

Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer como 
11e acham. (Pausa.) 

Aprovado. 

o projeto a que se refere o requerimento que vem de ser apro
vado voltará. a tramitar normalmente, juntamente com os Pro
jetas de Lei do Senado n,0 • 84, de 1974 c 30, de 1078, com os quais 
tramita cm conjunto. 

O SR. PRESIDENTE (Lulz Viana) - Item 3: 

Votação, em turno único, do Requerimento n.0 158, de 
1070, do senador Nelson Carneiro, solicitando a retirada do 
Projeto de Lei do Senado n.0 84, de 1970, de sua autoria. 
que fixa multa para os que concorrem para a poluição so
nora ou violam n "Lei do Silêncio", lmprlmlndo nova re
dação ao art. 42 do Decreto-lei n.0 3.688, de 2-10-41 - Lei 
das Contravenções Penais - c determina outras provi
dências. 

Em votação o requerimento. 

Os Srs. Senadores que o aprovam queiram conservar-se como 
oestão. <Pausa.) 

Aprovndo. 

o Projeto de Lei do senado n,0 84, de 1070, será remetido ao 
Arquivo, 

O SR. PRESIDENTE (Lulz Viana) - Item 4: 

Votação, em turno único, do Requerimento n.O 101, de 
1070, do Senador Orestes Quércla, solicitando o dcsarqul
vamento da Projeta de Lei do Senado n.0 252, de 1975, de 
sua autoria, que acrescenta parágrafo ao art. 32 dn Lei 
n.• 3.807, de 26 de agosto de 1060 <Lei Orgânica da Previ
dência aoclall para o IIm de permitir aposentadoria pro
porcional aos 25 anos para os segurados do sexo mns
cullna e 20 para os do sexo feminino. 

Em votação. 

Os Srs. Senadores que o nprovnm queiram conservar-se como 
se encontrnm. <Pausa,) 

Rejeitado, 

O SR. PRESIDENTE (Lulz Viana) - Item 5: 

Votação, cm turno único, do RequerimentO n.0 162, dl~ 
1979, do Senador Dirceu Cnrdoso, soUcltnndo o desarquivu
mcnto do Projeto de Lei do Senado n,0 100, de 1077, de 
autoria do Scnndor Nelson Carneiro, que dispõe sobre n 
nqulslçüo de Imóveis funcionais par seus ocupantes c dá 
outrns provldênclns. 

Em votação o requerimento. 

Os Sra. Senadores que o aprovam queiram permanecer sen
tados, IPnusn.J 

Aprovado. 

O Projeto de Lei do Scnndo n.0 100, de 1D77, !H'TÓ. dcsnrqulvndo. 

O SR. PRESIDENTE ILulz Viana) - Item 6: 

Votação, cm turno único, do Requerimento n.o 160, de 
1979, do Senador Orestes Quércla, solicitando o dcsnrqu1-
vamcnto do Projeto de Lcl do Senado n.o 23, de 1976, de 
sua autorln, que dá. nova rcdnçüa ao nrt. 301 do Decreto~ 
lei n.0 5,452, de 1.0 de mnlo de 1043 <Consolldnçüo das Leis 
do Trabalho l, acrescenta parágrafo no citado nrtlrto, pas
sando a ser 2,0 o pnró.RTnfo único. 

Em votação. 
Os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam como se acham. 

tPnusa.l 

Aprovado. 
A mntérln n que se retere o requerimento uprovado voltnró. ú 

sua tramitação normal. 
O SR, PRESIDENTE !Lulz Viana) - Item 7: 

Dl.scuss:io, cm scgunod turno, do Projeto de Lei da 
Câmara n.0 J, de 1979 rn.0 4.689177, na Casa de origem), 
de Iniciativa do Tribunal Superior Eleitoral, que dispõe 
sobre a crlnç5.o de cargos na Secretaria do Tribunal Regio
nal Eleitoral do Rio Grande do Sul, e dá outrns providên
cias, tendo 

PARECERES FAVORAVEIS, sob n.o• 108 e IDO, de 1079, 
das Comissões: 

- de Serviço Público Civil, c 
- de Finanças. 

O presente projeto foi apreciado, cm primeiro turno, na ses
são de 24 do corrente. De acordo com o art. 108, § 3.0 , da Constitui
ção, n matéria deve ser submetida n dois turnos de discussão e 
votação. 

Em discussão, cm segundo turno. cPausa.) 

Não havendo quem queira discuti-lo, declaro-a encerrada. 

Nos termos do art. 328 do Regimento Inierno, n votação da 
matéria deve ser fcltn pelo processo nominal, entretanto, por acor
do das Lideranças, o projeto !ai aprovado, em primeiro turno, sim
bolicamente. Assim, cm consonância com aquela decisãO, a Presi
dência irá submetê-lo no Plenó.rio, em segundo turno, pelo mesmo 
processo. 

Em votação. 

Os Srs. Senadores que o nprovnm queiram permanecer coma 
se acham. tPausa.J 

Aprovado. 
A matéria vnt h .sanção. 

~ o scotdnte o projeto aprovado 

PROJETO DE LEI DA CMIARA N.0 I, DE 1070 

(n,0 4.689177, na Casa de origem) 

Dispõe sobre a criação de cargos na SP.Cretn.rin do Tri
bunal Rerional Eleitoral do IUo Grande do Sul, e dá outra:; 
providências. 

O Congresso Nnclonal decreta: 

Art. 1.° Ficam criados no Quadro Permanente da Secretnrln 
do Tribunal Regional. Eleitoral do Rio Grande do Sul os cargos 
constantes do Anexo a esta leJ. 

§ 1.0 O ingresso nos cargos de que trata este artigo tar-sc-ú 
medlan te concurso público para a primeira Referência du clnsSt) 
inicial da correspondente Categoria Funcional. 

~ 2.0 O regime jurldlco dos servidores nomendos para os cnr
gos referidos no pnrágrn!o anterior é o do Estntuto dos Funclonn
rJos Públicos Civis da Unliio. 

Art. 2.0 Aos cnrgos rc!erldos no artigo anterior são aplicados 
os mesmos valores de rett'lbulção, rc!erCncins de vencimento ou so.
iário por classe, critérios de gratlflcaçüo e condições de trabalho 
!lxados para Idênticos cargos do Poder Executivo, incluidos nu 
slstemátlcu de clnssl!lcnçüo de cargos n que nlude n Lei n,0 5.645, 
de 10 de dezembro de I 070. 

Art. 3.0 A.'i despesas decorrentes do disposto mista lei corre
rão à. contn dns dotnçõc.s or~amcnttirlns próprln.'i do Trlbunnl Rc
~~Jonnl Eleltornl do Rlo Oruncle do Sul ou outrn.'l parn esse fim dc.s~ 
tinnclas. 

Art. 4.0 Estn LcJ t'ntrnrú em vlr:or nu Unta de mm publlcn~llll. 

Art. !i.n flt~vo~:un-se 1u; dlspm;Jçút!!i l'lll cont.rúrlo. 
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ANEXO 

ILeJ n.0 de de de 10781 
Carros Criados. <art. I.0 ) 

GRUPO: ARTESANATO 

---·····--------
CIU"ro Catecorla FunclomaJ. e Cla&ic: Códiro 

Auxlllar de Artilice TRE-ART-709 

~ -------------------
GRUPO: SERVIÇOS AUXILIARES 

-----------------
Carros Cateroria Funcional e Clas&e Códlro 

3 
5 
6 

14 

3 

Agente Administrativo, C 
Agente Admtnistratlvo, B 
Agente Administrativo, A 

GRUPO: OUTRAS ATIVIDADES DE 
NIVEL SUPERIOR 

cateroria Funcional e ClllllBe 

Médico, A 
Contador, A 
Bibliotecário, A 

TRE·SA-801 
TRE-8A·801 
TRE·SA-801 

TRE-NS-901 
TRE·NS-024 
TRE-NS-932 

--------------------'-------
GRUPO: SERVIÇOS DE TRANSPORTE OF1CIAL E 

PORTARIA 

Carros Categoria Funcional e Classe Códlro 

3 
4 
& 

IZ 

Agente de Portaria, c 
Agente de Portarin, B 
Agente de Portaria, A 

TRE-TP-1202 
TRE-TP·I202 
'l'RE·TP-1202 

----------------------
O SR. PRESIDENTE (Lulz VIana) - Item 8: 

Discussão, em segundo turno, do Projeto de Lei do 
Senndo n.0 349, de 1978, do Senador Accloly Filho, que 
dispõe sobre ação de acidente de trabalho, tendo 

PARECER, sob n.0 192, de 1979, da Comissão: 
- de· Constituição e Justiça, pela constltuclonaUdade 

e jurldlcldade, com voto vencido, em separado, do 
Senador Nelson Carneiro. 

~ discussão o proJeto, em segundo turno. t.Pa.usa.) 
Nenhum dos Srs. Senadores soUcltando a palavra, declaro en

cerrada a discussão. Encerrada esta, é o projeto dado como apro
vado, nos termos do art. $15 do Regimento Interno. 

A matéria vai à Comissão de Redação. 
E o seguinte o projeto aprovado. 

PROJETO DE LEI DO SENADO N.0 3t9, DE 1978 
Dl1põe sobre a açiio de acidente de trabalbo. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1.o O art. 10 da Lei n.0 6.367, de 10 de outubro de 1076, 

pns:m a. vigorar acrescido dos seguintes pa.ró.gra.tos: 
"I 1.o O Ingresso cm juizo lndepcndc'da prévia exaus

tão dllll vias admlnlstratlv<W. 
§ 2.o lt obrigatória., sob pena de nulidade, a. tntervcn

c;üo do Mlnlstérlo Público nns nções de acidente do tra.. 
balho. 

1 3.0 Niw se apllcn o disposto nos arts. 100, 475 c 530 
do Código de processo Civil às açõcs de acidente do tra
balho." 

Art. 2.0 Esta Lei entrará cm vigor na dnta de sua pubUcaçiio, 
revogadas as disposições em contró.rio. 

O SR. PRESIDENTE <Lulz VIana) - Esgotada a matéria con•· 
tante da Ordem do Dia. 

Hll oradores Inscritos. 
Concedo a palavra ao nobre Senador Marcos Freire. 

O SR. MARCOS FREIRE PRONUNCIA DISCURSO 
QUE, ENTREGUE A REVISAO DO ORADOR, SERA PU
BLICADO POSTERIORMENTE. 

O SR. PRESIDENTE <Abnlr Pinto) - Concedo a palavra ao 
nobre Senador José Rlcha. (Pausa.! 

S. Ex.• não está presente. 
O Sr. Paulo llrceanl (l\IDB - RS! - V. Ex.• me permite, 

para uma comunicação? 
O SR. PRESIDENTE <Aimlr Pinto) - Concedo a pa.lavra ao 

nobre Senador Paulo Brossard, para uma comunicação. 
O SR. PAULO BROSSARD <MDB - RS. Para uma comuni

cação. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

Não é a primeira vez que ocupo a tribuna do Senado para 
falar a respeito de problema dos agricultores rlo-grandenses, de 
um modo particular, dos pequenos agricultores. Não é a primeira 
vez que me ocupo do drama que os produtores de cebola dos mu
nlciplos rlo-grandenses de São José do Norte. Mostarda, Siio Lou
renço e cnmbuçu periodicamente enfrentam. t que, Sr. Presidente, 
andei por aqueles municípios e, se uma campanha eleitoral não 
tivesse outros méritos, se uma campanha eleitoral não tivesse ou
tras vantt\gens, teria esta., pelo menos: a de marcar na lembrança, 
na retina, na memória dos homens públicos determinados quadros 
e determinadas situações que as palavras não são capazes de tra
duzir e de informar. Aquilo que a gente vê, aquilo que a gente 
sente se torna lnapagável e se tomam mesmo desnecessárJas as 
palavras. Andando, ainda enquanto candidato ao Senad4, por 
aqueles munlciplos, eu vi, na lace, na fisionomia, no olhar dllque
les homehn, alguma coisa que me faz vir a esta tribuna hesta 
tarde para ocupar·me do assunto que é motivo de tormelltb, de 
apreensão e de angústia.. 

O lato é simples, Sr. Presidente: o Munlclplo de silo José do 
Norte é pobre e pequeno. t um munlclplo em que predomina a 
pequena propriedade. t um municlplo em que. pela natureza do 
solo, a cultura predominante é a da cebola. Tanto assim é que 
o município de São José do Norte responde por 25 a 30% da 
produção nacional de cebolas. Creio que não pl'éciso dizer mais 
ao Senado Federal. 

Ocorre que, periodicamente, os produtores
1
• daquela região 

ficam vendo o resultado do seu sentço apodrecer,•.dlante dos seus 
olhos, por !alta de colocação do fruto do seu tral\alho. Periodica
mente Isto ocorre. Mas, ao mesmo tempo em que isto periodica
mente ocorre, não preciso dizer ao Senado Federal, periodica
mente o nosso Pnls Importa cebolas. Importa da Espanha, Im
porta da Argentina; Importa de outros palscs, quer dizer, Importa 
de outros paises, quer dizer, importa de palses europeus. 

Esta é a situação, Sr. Presidente, que se repete. ClcUcamente 
se repete. No ano passado, Sr. Presidente, a produção não foi boa 
e, tanto não o foi, que no ano passado também houve Importação 
de cebola. Como também sól acontecer, os agricultores aumen
taram, na medida do passivei, o cultivo normal: ampliaram, na. 
medida do passivei, as suas lavouras e, este a.no, obtiveram uma 
boa produção: 20 mil, toneladllll, além da produção obtida no 
n.no pQSSado, produção que, dlga-se de passagem, não foi boa; 
a deste ano foi uma boa produção. 

Pois liem, Sr. Presidente, hoje, dez milhões de quilos de ce
bola - dez milhões de quilos de cebolal -·aguardam, lá em São 
José do Norte, a sua comerclallzação. Dez mil toneladas correm 
o· risco de apodrecer. Este é o lato. Creio que niio preciso dizer 
mala nada para carnctcrlzll-lo, para retrató.-lo. Note-se que, no 
ano passado, o preço foi de vinte e cinco cruzeiros o quilo. Este 
ano, coiu para três c quatro cruzeiros. E, mesmo assim, nessa 
queda vertical do preço do produto agrlcola, ainda assim, hll um 
encalhe da ordem de dez milhões de quilos, dez mJI toneladMI 

O Sr. Agenor Maria IMDB - RNI - Pennlte-me V, Ex.• 
um aparte? 

O SR. PAULO BROSSARD <MDB - RSI - Pois não. 
O Sr. Agenor Maria <MDB - RNI - Senador Paulo Bros

snrd, em 1075, quando nqul cheguei, tive urna. conversa. com o Dr. 
Paulo VIana., Presidente da Comlssiio de Financiamento da Pro
dução. Fiz ver n S. Ex." que o Brnsll necessitava, rnnls do que 
nunca, d~ um mnpn nsrleoln para que, racionalmente, pudésse
mos produzir neste .Pnis, pots temos condições de plantar cebola, 
rneionnlrncnte, cm qualquer époc11 do ano no Brnsll. li: um pro
duto de ciclo rápido. Ag-orn, o que nflo tlcn bem, é dclxnr o ngrl-
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cultor dc.sprcparado produzir cebola, num ciclo ró.pldo, acima do 
consumo. lnfcllzmcntc é o que vem acontecendo: produz~se ago
ra 10 mllhõcs de quilos quando não temos condições de con.-;u
mlr esse produto. O produto é perecível. E o que acontece'? O 
agricultor "quebra u cara", perde dinheiro, perde a mot1vaçào. 
Até hoje náo foi feito realmente um trabalho no sentido de dar 
a esse agricultor, tanto do Vale do São Francisco, como do Rio 
Grande do Sul, ns condições de produzir, rnclonnlmentc, produzir 
para ganhar dinheiro. Como cu disse, há poucos Instantes, num 
aparte no Senador Marcos Freire, o nosso homem não foi prcpa· 
rndo, não tem scnslbllldndc comcrclnl; !icn na dependência do 
atravessador, do lntermedlãrlo, infellzmente essa ó a grande ver· 
dadc. Multo obrlgM!o a V. Ex.• 

O SR. PAULO BROSSARD IMDB - RS) - Recordo-me, no
bre Senador, de que, hã pouco tempo, não !az muitos anos, os 
produtores do São Francisco a que V. Ex." tez re!erêncla, num 
gesto de indignação e de revolta, lançaram .. na. ao rio, queima .. 
rnm .. na. 

O Sr. Itamar Franco IMDB - MG) - O Senador Paulo 
Guerra, na época, o que o nobre Senador Paulo Brossard está 
dizendo agora. 

O Sr. José Llns I ARENA - CE) - V. Ex.• me permite, nobre 
Senador? 

O SR. PAULO BROSSARD IMDB - RS) - Ouço o nobre Se
nador pelo Ceará, depois de ter ouvido a voz do Rio Grande do 
Norte. 

O Sr. José Llns <ARENA- CE) - Nobre Senador Paulo Bros
sard, apenas confirmo a preocupação de V. Ex.o. porque este é 
realmente um mal, ainda, no nosso sistema produUvo. COmo bem 
V. Ex.o. citou, o Nordeste também tem sofrido problemas dessa 
mesma natureza. O rato é que procuramos resolver um primeiro 
problema, que é o da produção, mas quando produzimos, veritlca
mos que temos uma série de outros problemas a resolver. Ultima
mente temos sugerido a instalação de indústrias de Uotlllzaçõ.o e 
desidratação da cebola com o objetivo de sanar essa improprie .. 
dade do produto, que é realmente extremamente perecível, para 
poder distribuir melhor os lrutos da produc;iio ao longo do tempo, 
Multo obrigado a V. Ex.• 

O SR. PAULO BROSSARD iMDB - RS) - Sr. Presidente, sou 
grato à intervenção do nobre Senador pelo Cearã, Sr. José Lins: 
mas creio que S, Ex." é mais !ellz do que os pr.adutores do meu 
Estado. Quando S. Ex.o. tala em "nós produzimos" ele se retere 
a ''nós brasileiros". S. Ex.u não corre os riscos do pequeno agri
cultor da minha terra. Mas, o fato e é o que me parece que deve 
ser posto em relevo - o rato é que Isto nõ.o é a primeira vez que 
ocorre; não é a primeira vez que surpreende as autoridades; mas 
multo no contrário isto se repete ciclicamente, De modo que nõ.o 
se compreende que algumas medidas sejam tomadas a tempo, 
até porque as previsões de satrn são !citas com antecedência. 
Eu não estou interessado aqui, Sr. Presidente, cm atirar pedras 
sobre esta ou aquela autoridade, sobre este ou aquele Governo, 
estou, multo ao contrário, empenhado em ver se minha voz con
segue penetrar as paredes mlnlsterlals n llm de que até lá chegue 
o meu apelo ... 

O Sr. Lomanlo Júnior !ARENA - BA) - Permite V. Ex.• um 
aparte? 

O SR. PAULO BROSSARD IMDB - RS) - , , , mns antes, 
já concluiria com estas palavras tinais, mas antes vou ouvir 'n 
palavra da Bahla que vem pelos lábios do nobre Senador Loman
to Júnior. 

O Sr. Lomanlo Júnior I ARENA - BA> -Nobre Senador Pau
lo Brossard, pode V, Ex.n. tlcnr certo que seu apelo cnlnrá pro
fundamente ... 

O SR. PAULO BROSSARD IMDB - RS) - Onde? 

O Sr. Lomanlo Júnior <ARENA - BA> - No Ministério da 
Agricultura. 

O SR. PAULO BROSSARD <MDB - RS) - Não deocjo que 
cale profundamente, desejo que haja uma resposta breve. 

O Sr. Lomanto Júnior !ARENA - BA) - Creia que calará 
profundamente; V. Ex." terá uma reposto. breve, porque no mo
mento cm que o Governo elege como prioridade.,. 

O SR. PAULO BROSSARD IMDB - RS) - AI é que cu ln 
chegar, é o llm do meu brcvlsslmo dl~curso. 

O Sr, Lomanto Júnior I ARENA - BA> - ... a agricultura, 
neste momento cm que os ngrtcultorcs de um municlplo do Rio 
Grande respondem no apelo, plantando mesmo além do plnncja .. 
menta, além do consumo nacional, tenho certeza de que o Minis
tério da Agricultura ndotará ns providCnclns necessárias, no sen
tido de que os me.'lmos nfio tenham o prcjuizo, porque será, sem 
dúvida nlRumn, um mrtu precedente se o Ministério da Agricultu-

ra não se voltar, para atender ou para salvar o prcjuizo dc!i!Ws 
agrlcultor<~s. não estará c:;tlmulando üquclcs .. 

O .Slt. l'AULO nltoSSAIUl IMDB - RS) - V. Ex." vcra :lN 
palavras com que vou terminar n minha Intervenção. 

O Sr. Lomnnto JU.nior (ARENA - BAJ - Tem V. Ex.11 o meu 
apoio. Quem sabe, se daqui a alguns dias, não estarei também 
fazendo um apelo Idêntico, cm favor desses mesmos produtores 
de cebola às margens do Rio Súo Frnncl:;;co, no meu Estado dn 
Bahla. Tem V. Ex,'~ a minha solldnricdade. A minha voz também 
vai chegar, mais tracn do que a de V, Ex.'\ como grande Líder, 
mas vai chegar ao Ministério, fazendo um apelo para atenda a 
essa gente gaúcha que plantou c que precisa, realmente, ter a 
retribuição do seu esforço, do seu sacrlticio e do seu trabnlho. 

O SR. PAULO BROSSARD <MDB - RS) - A minha voz não 
tlcarã sozinha, nobre Senador; nesta altura ela já estó. tortale
clda por outras vozes, inclusive pela voz da Bahia. Mas, quero 
ouvir agora o que dlz o Estado de Santa Catarina, que também 
tem problemas semelhantes. 

O Sr. Evelásio VIeira IMDB J SC) - Esse lato lamentável cm 
São José do Norte, no Rio Grande do Sul, não estaria se repe
tindo se dispuséssemos de um verdadeiro sistema de comercia
lização. Até ni não é novidade. Mas há um aspecto importante a 
registrar nesta oportunidade: crcdlbllldade é ponto fundamental 
para o 'sucesso do homem em qualquer atlvldade. 

O SR. PAULO BROSSARD (MDB - RS) - Multo bem! 

O Sr. Eveláslo VIeira <MDB - SC) - O Governo estã anun
ciando, de forma bombástica, por todos os veiculas de comunica
ção que o agricultor plante que o Governo compra tudo. Eu per
gunto a V. Ex.o.: qual a renção do ruralista das demais regiões, 
veritlcando que houve uma boa produção de cebola, mas ela está 
ameaçada de ser jogada nos rios daquela região, ou serem que! .. 
madns, por talta de amparo do Governo? Esses outros agriculta .. 
res acreditarão na palavra do Governo Federal? 

O SR. PAULO BROSSARD IMDB - RS) - Esta é a questão! 

O Sr. Evelâsio Vieira <MDB - SC) - Sem mais comentários! 

O SR. PAULO BROSSARD IMDB - RS) - Vé V. Ex.•, Sr. 
Presidente, que este assunto tão modesto, como modestos são os 
agricultores do meu Estado, está a despertar a atenção c a sim
patia. dos nobres Senadores de vários Estados. 

O Sr. l\larcos Freire <MDB - PE) - Permite V. Ex.u. um 
aparte? 

O SR. PAULO BROSSARD IMDB - RS! - Agora é a vez de 
eu ouvir a voz de Pernambuco, que ainda há. pouco ocupava a 
tribuna tratando largamente de um sério problema do nosso País, 
o problema da terra, o problema dn exploração rural, do traba
lho rural, com todas as suas Impllcações de natureza econõrnlcn 
e de natureza social, 

1!: com prazer que ouço o nobre Senador Marcos Freire. 

O Sr. ~!arcos Fielre IMDB - PE) - Antes de mais nada vou 
agradecer a referência de V. Ex,o. ao pronunciamento que fizemos 
nesta tarde, em que registrava a reo.Uznção do 3,° Congresso dos 
Trabalhadores Rurais ocorrido aqui, em Brasilla. Mas o que eu 
quero dizer a V. Ex.a é que não entendi muito a convicção com 
que o llustre Senador Lomanto Júnior aparteou V. Ex.o., quanto 
à. solução favorável dos estoques de cebola do Estado de V, Ex.• 
Digo isto porque o Senador Lomanto Júnior é representante de 
um Estado que é, cm parte, banhado pelo. Rlo São Francisco, S. 
Ex.u., antigo parlamentar no Congresso Nacional, sem dúvida algu
maé testemunha. c, possivelmente, até autor, pelo menos porta-voz, 
de denúncias que anualmente temos feito desta ou da outra Casa 
n. respeito de idêntico problema às margens do São Francisco. 
Até parece brincadeira, Senador Paulo Brossnrdl Praticamente, 
toda ano repete-se o mesmo drnma: ceboleiras das margens do 

. São Frnncisco, no Nordeste, em Pernambuco, nn Bahin, entrcn .. 
1tam essa mesma probleml'l.tlca. "Plante que o Governo garante", 
dlzl!l no ano ntrnsndo, pessoalmente cm Petrolina, o então Minis
tro da Agricultura incentivando os ccbolelros do Nordeste, de 
Pernambuco, especialmente da Bahla, a plantar cebolas, "O Go
verno garante'\ disse o Mlnlstro da Agricultura, cm pessoa., cm 
solo pernambucano, Pois bem. Nesse mesmo ano da colheita, o 
Governo pura e simplesmente - c não tal a primeira vez - au
torizou n Importação de cebola. o que aconteceu? Aquilo que nüo 
poderia deixar de acontecer: sobrou cebolo.; cebola apodrecendo, 
cebola sendo sacudida no rio. Por isso é que digo - até louvo a 
.solldartedndc que V. Ex.1l recebeu do Senador Lomnnio Júnior -
não entendo a convicção do Senador pela Bahin no tnlnr qtle o 
Governo revolverá esse problema, comprartl todo o estoque de ce
bolas, porque n experiência nflo nos permite ser túo othnlstas 
quanto S. Ex.11 A l'Xperlêncla mostra que esse dramn tem-se re
petido. 
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O SJt, J•i\Ul.O llltOSSr\ltll !MDB - RSJ - V. Ex.U vai V!~rl
rlcar o flnal desta minha Intervenção que eu Imaginava fosse de 
2 minutos e que csló. sendo em·lquecldu com as vozes de quase 
LOdos os E.'\tados brasllciros, 

O Sr, l\larcos Freire tMOB- PEl -Multo obrigado a V. Ex."' 

O SJt. J•AUI.O IUtOSSAJtll tMDB - RSt - ARam. é a vez 
de cu ouvir o Plaui. 

O Sr. Alhertf, Silva t ARENA - PH - Nobre Lide r do Parti
do da Oposição, Sr. Senador Paulo Brossnrd, fui Governador de 
um Estado que, fcllzmentc ou Infelizmente, não teve. ainda, um 
problema de superprodução. Produz tão pouco que a sua produ
ção não dá para sobrar - sobra para a sua gente. Estimulei o 
quant.v r:mde a producáo do meu Estado para que sobrasse para 
a sua gente, mas não 'para cstrn.gar ou jogar no rio, c tenho uma 
opinião formada sobre o assunto: acho que a agricultura no Brasil 
tem que ser bancada como nos Estados Unidos. O Governo tem 
que bancar n agricultura, tem que definir as áreas de produção 
c as quantidades a produzir, segundo n mercado, controlar a pro
dução agricola para se evitar que no Estado de V. Ex.'l, por exem
plo, .simultaneamente com a Bahla, se produzam volumes lncsto
cávels de produtos pcrecivcls. O que eu posso assegura!' e que me 
vai uma convicção de que o Sr. Ministro Delfim Netto tem com
pctCncla para executar o programa. Precisará de tempo, nobre 
Líder - creio que V. Ex.11 há de convir também - precisará de 
tempo para tornar o Ministério da Agricultura um Ministério com 
prioridade para o problema da produção. E, cm conversa que tive 
com S. Ex.", pude colher a idéia de que o Governo lr:i. bancar a 
agricultura, Talvez esteja apressado em dizer que comprará tudo 
- talvez - mas o objctlvo e chegar lá: programar a produção 
para poder comprã~la c vendê-la a preços competitivos. Confie 
no Ministro. Era o aparte que queria dar a V. Ex.11 

O Sr. Lomanto Júnior r ARENA- BAl- Senador Paulo Bros
sard, V. Ex.11 me permite um aparte? 

O SR. l'AULO BROSSARD CMDB - RSJ - Antes de ouvir, 
outra vez, a palavra do nobre Sen[l.dor Lomanto Júnior, gostaria 
de ponderar ao eminente representante pelo Piauí, Senador Al
berto Silva, que não tem havido, não há, propriamente, uma suw 
pcrprodução. Tanto assim que, pcrlodlcamentc, ciclicamente, tam
bém, tem havido Importação. Nós não podemos dizer que pr::Jduzl
mos demais ... 

O Sr, Alberto Silva I ARENA- PIJ -Há excesso de produção 
em hora Imprópria. 

O Slt, J•J\ULO RROSSARD IMDB - RSJ - Era apenas a ob
servação que queria fazer para que não passassem ainda como 
culpados e lmprcvldentes os pobres agricultores. Apenas para que 
algum leitor dos nossos Anais não entendesse assim a lntcrn.-nção, 
que agradeço, do nobre representante pelo Estado do Plaui. 

O Sr. 1\larcos Freire 1 MDB - PE l - As vezes, a hora lmprów 
prla e a da Importação. A Importação deve ser condicionada à 
produção c a. produção à Importação. 

O Slt. PAUI.O BROSS,\ItD rMDB- RS1 -Antes de concluir. 
Sr. Presidente, para meu prazer, dou o aparte ao nobre Senador 
pela Bahla, Lomanto Júnior. 

O Sr, Lomant.o JU.nior r ARENA - BA 1 - Nobre Senador Pau
lo Brossnrd, não desejava acrescentar mais nenhuma palavra, 
além do apoio, do modesto apoio que levc1 às palavras de V. Ex.'~. 
Mas o nobre Senador Marcos Freire, no seu aparte, ficou, de et~r
ta maneira, até surpreso, porque eu manifestei essa solldar:c
dndc ... 

O Sr. 1\farcos Freire IMDB- PEI -Até louvei! 
O Sr, Lomanto Jlinior tARENA - BAI - . , . mas cu nüo po

derin ter outro comportamento, pois tenl1o confiança no Governo 
que aí está. Ê claro, como bem disse a nobre Senador pelo Plaui, 
Sr. Alberto Silva, o Governa está procurando programar n pro
dução. Ii: lmprcsclndivcl estabelecer os qunntltntlvos, ns épocas 
próprias para que se evitem, exntamente, essas Importações de 
produtos que nós temos condições' de produzir e ate de exportar, 
como ê o caso da cebola. Mn:> acho que será. uma Insensibilidade, 
o que não acredito venha ocorrer se, cfetlvnmente, neste monwn
to cm que 10 mil toneladas de cebola se encontram no Rio Grande 
do Sul, necessitando de comerctallznçúo; o Ministério dn Agrlcul
turn nii.o procurou encontrar umn soluçüo. Creio nn cticlêncla, 
creio na capncldnde, no talento do Sr. Ministro Delfim Netto; ele 
11á de encontrar umn fórmula para que essa ~ente nilo se deses
timule, níio se desespere, nlw vejn prejudicado a fruto elo seu es
forço, Ê bem verdade que essa cebola nüo foi plantada. O plantio 
da cebola pelos n~rlcultores ).:'núchos representa, sem dúvida al
r~uma, um csl'or~~o. tl"l .. contrlbulc:üo do a!jrlcultor que JH't•clsn 
t.er SL'ftlll'an~·a, P•'l':• qu1· l'lt• continue n plnntnr, ntcnctcndo no ape
lo do Governo. 

O Slt. J',\Ul.<l UllOSSt\Jtl) IMDB- RSI - Dli~ o nobre Sc
nac\or !Wla Jlahla. que vL·rduc\t' t! q1w essa cebola nüo foi plnntncla 

agora, atê porque os agricultores não costumam consultar O:l ml~ 
nlstros para lançar as sementes. /Risos.) 

O Sr. Lomanto Júnior !ARENA - BAJ - Ê verdade! 

O Sr, l\larcos Freire IMDB - PEJ - Gostaria apenas de di
zer que desejaria multo até que a previsão ou o dc::.cjo do Sena
dar Alberto Silva se realizasse, que o Ministro da Agricultura ban~ 
casse a a~rlcultura, porque só tenho conhecimento de que ele jfi. 
desbancou o próprio Ministro da Agricultura em época prctérltn. 
rRtxo.~.l 

O Slt. r•,\ULO JlltoSSAitJ> IMDB- RSI -Sr. Presidente, en
cerrarei, mas, antes de fazê-lo, queria dizer apenas para o co
nhecimento não da Casa, que seguramente sabe multo mais do 
que Isso, mas dos ouvintes da Galeria do Sen~do, n~sta calm<L 
sessão de scgundawfeira, que o Município de Sao Jose. do Nm1.f~ 
tem 5 mil pequenos agricultores que se dedicam prec1puament(' 
ao cultivo da cebola. Quer dizer, C um município de pcqucn~s pro· 
prlcdades, cu diria mesmo que C um município de mtnlfundio.-;, 
cm que o insucesso da comercialização da cebola represent?- uma 
catástrofe para aquela cidade. Até porque, pelas condlçoes da 
terra, essa e a cultura - ou a terra, que dá cebola, ou o mar, qut~ 
d:'t o camarão. São essas as ativida.des económicas fundamentais. 

Mas, Sr. Presidente, il m!nl1a voz se somaram tantas vozes, 
Ilustres, vindas de lugares tão distantes que atê me Jembr~! de 
uns versos de um poeta da minha terra, que dizem assim: Sou 
simples tento de Inço que a trança !az resistente." 

A minha voz era fraca; mas ela !oi trançada com as vozes dos 
eminentes Senadores de Santa Catarina, do Rio Grande do Norte, 
da Bahla, de Pernambuco, de Flnui. Enfim, Sr. Presidente, com 
tantas vozes Ilustres ela se tornou naturalmente forte, tal qual o 
"simples tento de laço que a trança faz resistente". 

Para. terminar, Sr. Presidente, não quero, neste momento, for
mular nenhuma critica às autoridades que ai estão, nem sequer 
às autoridades que ai estiveram. Quero que a minha palavra. 
reforçada pela palavra dos eminentes Senadores, seja ouvida pelo 
Sr. Mlmstro da Agrlculturn.. Agorn. me diriJO pessoalmente a Sua 
Excelência. Não é preciso que ela cale fundo, mas eu requeiro 
daqui, Isto sim, requeiro uma providência prática e pronta, Pois 
se S. Ex.L1 vem dizendo que a produção agrícola, o homem que tra
bulha a terra, constituem a sua preocupação absorvente e a preo
cupação prioritária da Governo, mostre com um ges}o. !_UOstrc 
com uma medida, mostre com uma providência, que nao sao pa
lavras vãs as que tem pronunciado c colha, Inclusive, a oporLunt
dade para evidenciar ao produtor rural brnsllelro a seriedade das 
suas preocupações. Não estou pondo em dúvida a palavra mlnL'itC
rlal, estou antes oferecendo-lhe a oportunidade para firmar na 
opinião pública ... 

O Sr, Lomanto Júnior ! ARENA - BA J - Fazendo um justo 
apelo. 

O SR. J•AULO llROSSARD !~lDB - RS1 - a serledadt: 
do seu programa. . 

Sr. Presidente e Srs. Senadores, era só Isto. Daqui da tri
buna do Senado, dirijo a palavra no Sr. Ministro da Agr!cultur.l, 
Sr. Delfim Nctto, para que S. Ex.11 , com todos os amplos recursos 
de que o Governo dispõe e de que a prestígio de S, Ex.n no selo 
do Governo enseja. S. Ex.u aproveite a oportunidade que a an· 
gUstla dos agricultores .de Sü.o José do Norte lhe oferece. 

Espero, Sr. Presidente, mais do que palavras, espero medida;-; 
que levem um pouco de alivio àquela gente humllde do humilde 
Süo José do Norte. 

Ern o que tlnhu a dizer, Sr. Presidente. !Multo bem! Palmas. 

O orador é cumprimentado,) 

O Slt. PRESIDENTE cJutnhy MagalhüesJ - Concedo n pala
vra no nobre Senador Lenolr Vnrgns. ! Pnusn.) 

S. Ex.11 não está presente. 

Concedo u palavra ao nobre Senador Franco Montoro. !Pausa. I 
S. Ex.n não está presente. 

Concedo a palavra ao nobre Senador Cunha Lima. tPausa.l 

S. Ex,u não está presente. 

Nüo há mais oradores Inscritos. 

Se nenhum Sr. Senaclur quiser usar da pnlnvrn, vou encerrar u 
pn•scnte :wssüo. !Pausll.) 

O Sr, I.citt~ Ch:LVl"S r MDB - PR l - Sr. Prc!'ilclentc, pcc:o a J')U· 

lnvrn: 

O Slt. t·lti~SIUI~N'l'l~ (Jutahy Mn~alhüe~;l -Com u palavra o 
nobre Senador Lclh• Chaves. 



11 '', .,' 

~; :·J:,~':!,.I;_' ;_'·~'',.:·~:~,:~::;,>;:·-----------------------------• j·i~)J. ,, 
;,, 

2134 Terçn-fclrn 29 DJARIO DO CONGRESSO NACIOS,U, !Seção II) ~!alo de 1979 

I 

'· 

O SR. LEITE CHAVES PRONUNCIA DISCURSO QUE, 
ENTREGUE A REVISAO DO OR1IDOR, SERA PUBLICA· 
DO POSTERIORMENTE. 

O SR. J•JtESIDENTE rJutnhy MngulhftcsJ - Concedo ll pala
vra no nobre Senador Henrique de Ln Rocqur.. 

O SR. HENRIQUE DE LA ROCQUE <ARENA - MA. Pronun· 
elo. o seguinte dlscurso.l - Sr. Presidente, Srs. Senadores. 

o Imparcial, órgão nssoclado no Estado do Maranhão, com
pletou mais um ano de sua provcltosã existência. 

Adlrson Vasconcelos, tlgurn querida cm nossa terra c hoJ·~ 
-comandando sctor Importante dos órgãos associados cm Brasília, 
escreveu uma página not.ri.vcl sobre o aniversário que comenta
mos. El-lo: 

"Quando o calendário assinala hoje, na vida deste jor~ 
nal, passagem de mais uma página de sua hlstónn cln~ 
qucntcnárin de serviços à colctlvidnde mnrnnhensc, e~te 
momento é, para aqueles que tem a rcspansabilldadc d~ 
fazer cotidianamente O Imparcial, um momento mn.tor a 
reflexão c à criação de novos estímulos a fim de pras~ 
seguir perseverantemente na tarefa que tem por objcti~ 
vo tnvarhí.vcl a prestação de serviços à comunidade. 

Ao longo deste melo século, esta tem sido a preocupação 
prtmclrn dn Unha de nção c do cspirtto de conduto deste 
veiculo de comunicação que tem primado por ser um 
Instrumento etetlvo de promoção do desenvolvimento co~ 
lcttvo, desde J. Pires que o fundou o 1.0 de mnlo de 1926. 
E quando passou às mãos de Assls Chateaubriand. ~m 1944, 
por Intermédio de João Calmon, Incorporando-o no mapa 
jornalístico dos "Diários Associados", a tradição jli con
quistada ganhou nova e crtcaz dinâmica, vitalizando-se a 
processo de levar a esta e a outras plagas a bandcJra, 
sempre sustentada com firmeza, em defesa dos ideais 
progressistas c do bcm-estar social, com absoluta tJdell
dade ao sentimento c ao Interesse público. 

Hoje, quando O Imparcial já ultrapassa a c·asa cinqüen
tenli.rln de existência, que lhe permitiu experiência e tra
dição no convlvio camunltàrlo, este jornal, após um mo~ 
menta de proveitosa reflexão, lança-se ao futuro, com 
o amadurecimento dos anos vividos e o vigor jovem do 
Ideal pretendido, renovando c reiterando os seus com· 
promlssos históricos para com a caletlvldnde a que ser
ve e. num voto solene, reafirmando os seus propósitos em 
defesa da desenvolvimento econõmlco c socJal do Estado, 
da informação crtclente e sadia, da unidade e da sobe
rania nacionais. das liberdades democrli.ticas, da unidade 
politica, do cqullibrlo entre as poderes constitucionais. do 
predaminlo da llvrc empresa, da salvaguarda da liberda
de de Imprensa, do cfetlvo relacionamento entre gover
nadas c governantes, da criação de laças cada vez mais 
fortes e fecundos entre os seus concidadãos, da elevação 
do nível civlco c cultural do povo, do estimulo ao pro· 
grcsso dns ciências, das letras e das nrtc.s, 

E, can tcmplando as patenctaUdades das riquezas te
lúricas da terra marnnhense e tendo em mente a sim gen
te laboriosa c digna, O lrnparclnl projeta suas vistas para 
os dias que hão de vir, antevendo ... os com uma mensagem 
de fé, de confiança e de otlmlsmo no grande destina que 
o futuro reserva no Maranhão e no seu povo." 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem! 1 

O SR. PRESIDENTE <Jutohy Magalhães! - Concedo a pa
lavra no nobre Senador Henrique Santillo. 

O SR. HENRIQUE SANTILLO IMDB - GO. Pronuncio o sc
b"Uintc discurso.) - Sr. Presidente, Srs. Senndorcs: 

Em São José do Rio Preto, Estado de São PaUlo, 393 nlunos 
da Faculdade de Medicina estão cm greve, hli quase dois meses. A 
referido Faculdade é particular c mantida pelo Fundação Regio
nal de Ensino Superior da Araro.quarense - FRESA - e, ntual~ 
mente, segundo proressores e alunos, todas as despesas com o cur
so médico, bem corno a manutenção do Hospital Base de ensino, 
.süa efetuadas com a receita provinda das anuidades pagas por 
seus nlunos. 

O movimento grevista. dos nlunos teve origem na dia 2 de 
nbrll do corrente ano, dlnnte da crcHclmcnto de lrrcgulnrldadcs 
comctldn.s pcln Fundnçõo Regional de Ensino Superior dn Ara· 
rnqunrcnsc, atrnvês de sun presldCncln e de seu Conselho de 
curadores, como fnltn de condições de runclonamcn to ao Hospi
tal Bnsc, deixando n Escola sem os matcrlnls hospttnlnres lndls
pcnsúvcls c de prlmclru necessidade, crlnçi'w de car!{oS supér· 
!luas preenchidos por pnl'cntcs c nmlp;os de .'iCU presidente, mn
nutcnçào de dlscipllnns obrlgatórlns ~wm profcs:mres, rctcnçüo 
de honoró.rtos médicon das profc::l.sorcs, desestimulo c até baleote 
ús lnternnçõcs de pacientes do INAMPS no Hospital Bo..•w. 

O convênio untversltó.rlo do INAMPS com o Hospital Bn.'ie 
csttL sendo boicotada pela dlreção du Funqução, segundo os alu
nos dn Faculdade, para proteger Interesses escusas de empreSa/i 
hospitalares c laboratórios de nnli.llses clinlcns de propriedade de 
seus dlretores, jó. que o atendimento das prcvldcnclárlos da cida
de pelo Hospital da Faculdade, cujo carpa clínico tem dedicação 
Integral, reduziria o mínimo de clientes dos hospitais particula
res credenciados pelo INAMPS. 

Hô. duns semanas o dlrctor dn Faculdade, profc.s.sor Dlocléclo 
Campas Júnior, to! sÚspenso de suas !unções pela Fundação Re
gional, par tratar-se de médico tdenllstn, dedicado Integralmente 
ao ensino c, portanto, descomprom~tldo com os setorcs da cl~-,c 
médica habituados à mercnntlllzaçao da medicina c sempre dis~ 
pastos a transformarem em lucrativas receitas seus credencla
rnentos pelo INAMPS. O professor Dlocléclo Cai_Tlpos é, ardoroso 
defensor do convênio universitário e:om n prevldencia, untcn for
ma de transformar o ensino médico em instrumento de forma
ção do aluno voltada para as necessidades reais da população 
~ de melhorar a própria assistência médica aos prcvldenclárlos. 

Há quase um mês, os estudantes encaminhara!? ao Minlsté~ 
rio da Educação c Cultura circunstanciado relatório, contendo 
documentos que provam uma série de fraudes cometidas pela 
d1retorla da Fundação, solicltnndo Intervenção federal na FRESA 
e na Faculdade de Medicina, como forma de resolver a crise e 
as aulas serem recomeçadas. 

Fazemos um apelo ao MEC, no sentido da máxima urgência 
no atendimento. à.s pretensões daqueles estudantes, sacrificados 
hó. quase dais meses, mns dispostos a manterem seu movimento 
grevista até que possam ser atendidos. & preciso reconhecer a 
legitimidade de seu movimento, fel~ cm clima de ordem e ob
jetivando as mais justas l"hlvlndlcllçoes. Pagando elevadas anui
dades, têm o precípuo direito de exigir ensi~o de melhor quali
dade e de participar do processo de dccisoes administrativas. 
Conscientes dos graves problemas de saúde da população brasi
leira. repudiam o ensino destinado a produzir espcclal~sta.s des
vinculados da realidade social c formados para constltUJrcm uma 
peça a mais da engrenagem estúpida c desu.mnnn de mercnntilt
zação da medicina, propiciando a manntcnçao de seu oc.loso ell
tlsmo. 

Ao MEC cabe resolver a Impasse com urgência, ntendendo à 
sollcitação formalmente formulada pelos estudantes. 

Não se pode permitir que perdurem tantas criminosn.s irre
gularidades. prejudiciais à região c no País, tanto mnls quanto 
se destinam a preservar privilégios de pequeno grupo de cm
presó.rlos da medicina, sempre dispostos a transformar o .sofri
mento humano em permanente fonte de lucros, pela marginali
zação de médicos tdcnllstns c vinculados nos Interesses da e:o
munldndc. 

Coma corolário destes objetlvos dlretos das estudantes de 
São José do Ria Preto, Insere-se a evidência da maturidade Inte
lectual e social de nossa Juventude pela unhio de todas ~ cor
rentes estudantis do momento cm torno da reestruturaçao da 
UNE, em Congresso a realizar-se nos próximos dias, cm Salva
dor. 

Sem dúvida n nova UNE terá. po.sicionnrnenta de luta sobre· 
tudo ante a estf.uturn viciada da Universidade brasileira, adotan
do posição crítica c questionando permanentemente a politica 
educacional elitista do Pais. A democratização em todos os nl~ 
veis, tenho certe:a, será seu objetlvo malar, principalmente de 
sua própria estrutura Interna, propiciando c estimulando a par
ticipação efctlva de todos as estudantes. 

Minho solldnrledndc, que objetlvo de Imediato os alunos da 
Fnculdndc de Medicina de São José do Rio Preto, estende-se n 
todas os estudantes brasileiros pela retomndn consciente de seus 
caminhos mais puros e .sérios. !Multo bem!) 

O SR. PRESIDENTE IJutohy Magolhiiesl - Não hó mais 
oradores Inscritos. 

Nndn mais havendo que tratar, vou encerrar n scssüo, desig
nando para a próxima n seguinte 

ORDEM DO DIA 
-1-

Vatnção, cm turno único, do Projeto de Lei da Cfimara n.O 19. 
de 1079 ln." 24/70, nn Cnsn de orlgcml, de lnlclotlvn do Senhor 
Presidente da Rcpúbllcn, que t..rnnsforma a Federação das Escolas 
Federais Isoladas do Est..ado do Rio de Janeiro - FEFIER.J - ~m 
Universidade do Rio de Jnnelro - UNIRIO - tcnd9 

PARECERES, sob n.n11 166, 167 e 209, de 1970, das Comissões: 
- de J~ducnc;ão e Cultura, ravori\vcl no Projeta: 
- de Flnallf;ltN, favorável: t~ 

- de ConsUtul\·iio e JuNli~·a, pela consUtuclonalldadc e jurldl-
eldaclc do Projeto c pela tnconstlt..uclontllldndc du Emenda 
de plenúl'lo. 
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DJ~cuRsão, cm turno único, do Projeto de RPsoluçilo n.u •1, d«' 
Jfl70, do<)Scnador Murllo Badaro, que altera a r..•claçi•o do art. J64, 
~§ l.O c ... ", item 2, do Regimento Interno do Senado Federal, tendo 

PA!tECERES F'AVORAVEIS, sob n.llh 205 t' 206, dt• 1!}70, da.~ 
ComJ.'i...,oc:;: 

- de C<Jnstituiçâo e Justiça: e 

- Diretora. 
3 

Di.'iCU:isüo, cm sCKUndo turno. do Projeto de Lt•i do SPnado 
n.0 4, de 1!}70, do Senador NeLson Carneiro, que r.str.nde aos dcpo
Ritos judlclnls cz:t dlnhelr~. ordenadas por outras autoridades judi
ciárias, a corrcçuo moncturin. prcvL'lta para os ordenado:; por Juizc.o.; 
Federais, tendo 

PARECERES. sob n.011 171 1• 172. de 1979, das Comissões: 

- de Con~ttltuição e Justi<:a. pela constitucionalidade c juri· 
dlctdadc; c 

- de Finançõts, favorável 

Discussão, em primeiro turno, do Projet<J de Lei do &nado 
n.o 3-t, de 1978, do Senado: It.oma: Franco. que proíbe aplicaçõl!S 
flnanceiras, pclns pessoas juridlcns de direito público, de recursos 
obtidos com a. finalidade de financiar obras ou cmprer.ndlrncntos 
<lc interesse da rcspr.ctiva adminlstraçiio, tl'ndo 

PARECERES, sob n.oh 186 a 188, de 1!170, da~ ComlssMs: 

- de Constituíçiio e Justiça, pela constitucionalidadt c jUrl· 
dlcldodc; 

- de Economia·. favorável. com voto vencido do Sc~nador 
Benedito Ferreira; c 

- de Finaoças, contrário, com voto vencido,· cm senarado do 
Senador Amaral Peixoto, e voto vencido dos Senadorc.c; 
Tancrcdo Neves c Mauro Bencvides. 

5 

Dlscu5:3ão, em primeiro turno (apreciação preliminar da cons
titucionalidade, nos termos do art. 296 do Regimento Interno I, do 
Projeto de Lei do Senado n.0 285, de 1078, do Senador Franco 
Montare, que altera a destinação de uxa judicl.àrin, em favor da. 

construção do Edlficlo-st!de da Ordem dos Advog-ado:; do Bra~ill 
Scção do Distrito Federal, tc•ndo 

PARECER, sob n.o 87, dí' 1970, da Connssflo: 

- de Constitui~ão c Justiça, pela inconstltuclonalidadl·, 

O Slt. J•ftESIDENTE !Jutahy Magalhães! - Está encerrada. 
a :;e.~::;ão. 

(Levanta-se a sessão eis 17 lloras e 20 mtnutmu 

PISCUitSO I'RONUNCJAUO I'EU> SR. ~IURILO IIAPAitó NA 
SESSAO PE 21·5-79 E QUE, ENTREGUE A REVISAO PO 
ORADOR, SEitJA I'UIILICADO POSTERIORMENTE. 

RF.TIFICAC;!O 

Na publicação deste enunciado, feita no DCN - Scção II -
de 23-5-7!), pó.~. 2001, 1. 11 coluna, 

Onde se. JC: 

Discurso pronunciado pt:'lo Sr. Murllo Badarô na sessão de 
12-5-79. 

Ll!la-sc: 

Discurso pronunciado peJo Sr. Murllo Badaró na scs.'ião dt 
21-5-79. 

ATA DA 71,a SESSAO, ftF....,\LIZADA EM 18-&-78 

(]•ublicada no DCN - Seção li - de 19-5-79) 

RETIFICAÇAO 

No Projeto de Lei do Senado n.O 132/79, lido no Expediente. 
que "autoriza o INAl'v!PS a realizar convênio com as entldadc.'i 
sindicais que prestam assistência médlco-dent:'l.rla a seus asso· 
clados c dependentes" 

Nn página 1912, n::t JUStificação do projeto, no Inicio do ~cu 
sc~undo pnr:lgrafo, 

Onde se 1& 
Premiados por melhores condiçãt::s. 

Lelo.-se: 

Premidos por melhore:> condições. 
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MESA 

Luiz Viana (ARENA- BA) 

1 •·Yice·Pr••ldente 

Nilo Coelho (ARENA- PE) 

Oinorte Morit (ARENA- RN) 

1 •·Secretório 

Alexandre Co1to (ARENA- MA) 

2•-Secretárlo 

Gabriel Hermes (ARENA- PA) 

COMISSOES 

Direton Jo.e Soarei de Oli~iro Filho 
Locah Arexo 11- Ttrreo 
Telelone11 :223·6244 e ·:22.5-8.50.5 - Ramais 193 e 2.57 

A) SERVIÇO DE COMISSOES PERMANENTES 

Chefe1 Claudio Carlos Aodriguea Casto 
Local1 Anexo 11- Ttrr110 · 
Telefone1 22.5-8.50.5- Ramais 301 1313 

COMISSAO DE AGRICULTURA- (CA) 
(7 m.mbros) 

COMPOSIÇÃO 

Presldentec Eveláslo VIeira 
VicfoPre1ldenlt1 Leite Chovei 

Titulares Suplent11 
ARENA 

I. Pa1101 Pórto 1. Jutohy Magalh611 
2. Benedito Canelas 2. AHon50 Camargo 
3. Pedro Pedronian 3. Jo6o Colmon 

'· Joa,lln• 
MDB 

I. Eveltulo VIeira 1. Agtnor Mario 
2. Leite Chen• 2. Amoral Pthtoto 
3. Jo•• Richo 

Anllltnftl S6nlo Andrade Pehcoto - Romol307 
ReuniOe11 Quortoa•felroa, Qs 10100 hora• 
locoh Solo "Ruy Barboao"- Anuo 11- Romolsó21 • 716 

COMISSAO OE ASSUNTOS REGIONAIS- iCARi 
(7 membro1) 

COMPOSIÇAO 

Pre1ldenl11 Mendn Canele 
Vlce·Pre•ldenle1 Agenor Maria 

3•·S•cretcírlo 

4•-Secretárlo 

Gast6o MUller (ARENA- MT) 

Suplente• de Secretório• 

Jorge Kaluma (ARENA - AC) 

Benedito Canelas (ARENA- MT)• 

Panos Porto (ARENA - SE) 

Titularei 

I. Mendea Canele 

2. JoM Linl 
3. Joóo &oaco 
4. Vicente Vuolo 

1. Evondro Carreiro 
2. Agenor Maria 
3. Mauro S.nevide1 

Suplontoo 
AliENA 

l.llo--
2. Alboo10SI"" 
3. Almlr l"lnto 

MOB 
I. Marcoa Freire 
2. Humberto Lucena 

Anisten111 Carlos Guilherme FonMCa - Romal676 
Reuni6t11 T~rr;a•·feirol, 01 10:00 hora• 
Local: Sala "CIOvi1 S.vilácquo"- Anexo 11- Romol623 

COMISSÃO DE CONSTITUIÇAO E JUSTIÇA- (CCJ) 
(15 m.mbro1) 

--..•wlocqw 
l'·Yiao" Jj I ...,.OicrvM 
2'·VD-PoeeWu •• ...,........,. 

Titulare• 

1. Henrique dt La ll:ocqt~t 
2. Helvidio Nunn 
3. Jo.; Sarney 
~. Aloysio Chov.t 
.5. Aderbal Juremo 
6. Murilo Badoró 
7. Moocyr Dollo 
8. Amoral Furlon 
9. Raimundo Parente 

I. Hugo Ramos 
2. Leite Chovei 
3. Lázaro 8arbozo .. Nelton Carneiro 
l. Paulo Brouord 
6. l'ronco Montara 

1. LenolrVorgas 
2. JoOo lotco 
3. Almlr l'lnto 
4. Mlhon Cabral 
5. ltrnardlno Viana 
6. Amon de Mello 

MOS 
I. Cunho Limo 

2. Toncredo Neve• 
3. Dirceu Cordo.o 

Aulatenhtl Mario Heleno Bueno Brondóo- Ramal 305 
Reunlbe11 Ouorto•·felra1, oaiO!OO horo1 
Locol1 Solo "CIOYÍI S.vilacquo"- Ane~o li- Romal6'23 

Mil lO dt• 1979 

LIDIIANÇA DA AUNA I DA MAIORIA 

Lide r 
Jorbas Pauarlnho 

Vlc•·Liderea 
Aloysio Cho"'" 

Jose Lins 
Adarbol Juremo 
Lomanlo JUnlor 
Moacyr Oolla 
Murilo Badoro 
Soldon~u;~ Oer~l 

LIDIIANÇA DO MDII DA MINORIA 

Líder 
Paulo Bronard 

Ylce·Lider•• 
Henrique Santillo 
Humberto Lucena 

Marcos Freire 
Mouro S.nevid11 
Ort11es Quercio 

Pedro Simon 
Roberto Soturnino 

COMISSAO DO DISTRITO FEDERAL- (COF) 
(li membro1) 

COMPOSIÇÃO 

Pre1idente1 Jeu• Freire 
Vice·Preaidente1 Lozaro Borbaza 

Titulare~ Suplente& 
ARENA 

1. Je1_. Freire I. JoM Guiomard 
2. Joóa Baaca 2. Tar~a Outra 
3. Pano• Pórta 3. Bendíla Canela1 
4. Saldanha O.rai •• Moacyr Oalla 
5. Affo"10 Camargo 
6. Murilo ladoró 
7. Benedito Flrreiro 

MO& 
I. Itamar Franco 1. Henrique Santillo 
2. Lazoro larboza 2. Roberto Soturnino 
3. Adalberto Sena 3. GiiYon Racho 
4. Mouro Benevide1 

Ani1tente1 Ranaldo Pacheco de Oli~eira- Ramal 306 
Reuni6e11 Quintal·feiroa, 01 10100 horo1 
Local1 Sola "Ruy Borbo1a" - Ane•o 11 - Romoi1 621 1 716 

COMISSÃO OE ECONOMIA -!CE) 
(li membro1) 

COMPOSIÇÃO 

Pre1idente1 Itamar Franco 
Vice•Prt1idenle1 Roberto Soturnino 

Titulor11 Suplente~ 

ARENA 
I, Arnon de Mello 1. Helvldio Nun11 
'2. Bernardino Viana 2. Alberto SiiYo 
3. Jo11 Lln1 3. Benedito Ferreiro .. Jene Freire .. Vicente Vuolo 
S. Milton Cabral 
6. Benedito Canelai 
7. Luiz CoYolconte 

MOB 
I. Rober!o Saturnino I Jo11 R1cho 
2. Itamar Franco 2. Ore1111 OutrCIO 
3. Morco1 Freirt Toncredo N'"'" .. Pe•' ·a Simon 



Mulotlt• 197'.1 

A.uilltllltr Donitl Rtil dt Souza- Romoló75 
RtuniOISr Quortat·ftlras, tu 10r30 hora• 
Local r Sola "R'uy 8arbo1a"- An111o 11- Ramais621, 716 

COMISSÃO DE EDUCAÇÃO E CULTURA- (CEC) 
(9 mtmbrot) 

COMPOSIÇÃO 

Prttldtnttr JoGo Calmon 
Vic .. Pr .. ldtnttr Jutahy MogalhOtl 

Titular•• 

I, JoGo Calmon 
2. Tono Outra 
3, Jutahy Magalhtl•• 
4, Aloyilo ChaY" 
5. Aderbol Juremo 
6 Jolt Sornty 

I. Adolbtrto Sena 
2. Evtlcbio Vltiro 
3. Franco Montara 

Suplentt1 
ARENA 

1. JoMUns 
2. Arnon dt Mello 
3. Jorg• Kolumt 
4. Ptdro P.dronlan 

MDB 
1, Marco• Freir• 
2, Gilvan Racha 

Aubltnttr SOnio Andrade Peixoto- Ramal 307 
ReuniOttr Qulntal·felras, Os 1 O rOO honu 
Local r Sala "Ció'til S.'tilócqua"- Anexo 11- Ramol623 

COMISSÃO OE FINANÇAS- (Cf) 
(17mtmbro•) 

COMPOSIÇÃO 

Pmldtnttr Cunha Uma 
Vlce-PI'tlldenttt T anawdo NeYn 

Titulares 

1. Raimundo Pa....,.. 
2. JoMr Gulomord 
3. AmondeMollo 
•. Lo-.klniof 
5. AHon10 Camareo 
6, Vlcen .. Vuolo 
7, Alborto ~,. 
8. Amoral Furtan 
9. JorgeKalurM 

10. MohyMogolhooo 
11. Mtndll Conalo 

1. Cunha Uma 
2. Tancrtdo Ntve1 
3. Robtl1o Saturnlna 
4, Amoral Peixoto 
5. Pedro Simon 
6. Mouro S.ntvldu 

Suplootoo -1.--2.-C:.. 3.-...lo ..... ..... ,_ ,,_...., 
.. -~ 

MOI 1.--2.Moraoo-
3.~-· ··--

Auilt•nltr Antflnlo CÔrlo1 de Nogl.lelra- Ramal675 
0 ~unl6111 Qulnta•·'-lral, Qa 9t30 horas 

nl1 Solo "Cióvi• S.Yilócquo"- Ane11o 11- Romol623 

COMISSÃO OE LEGISLAÇÃO SOCIAL- (CLSI 
(9 membro•) 

COMPOSIÇÃO 
Pr11idtnte1 Helvidlo Nune• 

Vlet·Prtsldtnter Ltnolr VorQol 

Tltulor11 

1. Ltnolr Vorga1 
2. Htl~ldlo Nun11 
3. J•n• Frelrt 
4, Moacyr Dollo 
5. Ht~riqut dt Lo Rocqu• 
6. Aloytlo Cho~11 

Supl1nt11 
ARENA 

1. Jutahy Mogalhó11 
2. Raimundo Portnlt 
3, JoOo Colmon 
4, Btntdlto Contia~ 

ni;\RIO ()0 CONGRESSO N,\CION,\I.(Seçiwll J 

I. Franco Montara 
2. Humbtrto Luc•no 
3. Jai1on Barreto 

MOB 
1, Ntllon Corntiro 
2. Marco• Frtitl 

Allilltnter Danitl Rtll dt Souza - Romal675 
Reunl611r Ouinlot·ftiral, à1 11 rOO hora• 
Localr Solo "Cióvi• S.vilócquo"- Antxo 11 - Rarnol623 

COMISS;.o OE MINAS E ENERGIA- (CME) 
(7 membro•) 

COMPOSIÇÃO 

Prelldenlet Arnon dt Mtllo 
Vlt:•Presldtnltr Alberto Silvo 

ntuiOrtl Suplentts 
ARENA 

1. Luiz Cavalcante 1. Affonso Comargo 
2. Milton Cabral 2. Jo4o Calmon 
3. Albtrto Sil~o 3. Jutahy Magalh011 
4. A.rnon de Mello 

MDB 
1. Dirceu CordoJO I. Gil~on Rocha 
2. Itamar Franco 2. Roberto Soturnino 
3. Henrique Santillo 

Auittent.r Ronoldo Pocht<o de Ollvtlra - Rornal306 
RM!nl6eiJ Quartal'felrol, a. 11100 hora• 
Locoh AMxo "B"- Sala ao lado do Gab. do Sr. S.nodor 
JoOo 8a1co - Romal484 

COMISSÃO OE REOAÇÃO - (CR) 
(5 rnembro1) 

COMPOSIÇÃO 

- DmuConlooo 
_ .... oldoo ... --

l.T-Duml 2.-:s.-c:-. 

I. DI-C... 2.--
Suplootoo 

Ali NA 
1. JoOoCol .... 

2. Murilo - .. 
3.-Somoy 

MOI 
1, Hugo Ramos 

~ Maria Thlfe1a MogalhOe1 Mo"o - Ramal 134 
bunl6tt. Qulntot-felro~, a. 12r00 hora• 
Locol1 Sala "CI6wi1 lt'tllóequa" - Antxo 11 - Romoló23 

COMISSÃO OE RELAÇOES EXTERIORES -ICRE) 
(1.5 mtmbro•) 

COMPOSIÇ~O 

Pr .. idtnltl Tar~o Outro 
1t.VIce•Presidtnttt Saldanha O.nl 
2'·Vict•Pre•idtnt•r Lomanto JUnior 

Titulor11 

1. Tono Outra 
2. Bernardino VIana 
3. Saldanha Dtrzl 
4, lomanto J~nior 
5. Mtnd11 Canal• 
6. Aderbol Jurtmo 
7. Almlr Pinto 
B. Ltnolr Vergai 
9. Jo11 Sornty 

Supltntel 
ARENÃ 

1. Aloy•lo Chavt• 
2, Aderbal Juremo 
3. Ptdro Pedroulan 
4. Htnrlqut dt la Rocqut 
5. Jost Ciulomord 
6. Lulz Ca~olcanto 

1. Paulo 8rouord 
2. Nehon Carneiro 
3, Itamar Franco 
o4, JoM Richa 
5, Amoral Ptixoto, 
6. Toncredo Ne~ll 

T<rçu-fclru 29 2137 

MDB 
1. Marcai Freire 
2. Mauro Bentvidll 
3. Ltilt Chov11 

Auilt•nlet António Carlo1 dt Nogueira - Ramal 675 
Rtuniflllr Quortol·ftlra•. ã1 11 rOO hora• 
local1 Sala "Ruy Borboto"- Anexo 11- Ramail621 • 716 

COMISSÃO OE SAUDE - (CS) 
(7 membros) 

COMPOSIÇÃO 

Prt~idtnter Ciil~an Rocha 
Vlc .. Prt~idtnl•l Henrique Santillo 

TituiCro1 

1. Lomanto Junior 
2. Almir Pinta 
3. Albtrto Silvo 
4. José Guiomard 

1. Gilvan Rocha 
2. Henrique Santillo 
3, Jaison larreto 

Supltntes 
ARENA 

1. Saldanha D•ni 
2. Jorgt Kalumo 
3. S.ntdito Conelo1 

MDB 
1. JoMRicha 
2, Adalberto Seno 

Auiltonlet Cario• Guilherme FoniiCo- Ramal 676 
ReuniOelr Quinta1•feiro1, 01 1 Or30 horo1 
local r Sala ''Ruy Barbo1o"- A.noxo li- Romai1 621 o 716 

COMISSÃO OE SEGU~ANÇA NACIONAl- (CSN) 
(7 mM~bro1) 

COMPOSIÇÃO 

,...._1 Joroe Kolume 
Vio-,....,..1 Mauro lentvidtl 

Titulottl 

1. Jarg• Kolumt 
2. lui1 Cavalcante 
3. Murilo Bodaro 
4. S.nedito Fmtlro 

1. Mauro Bontvid11 
2. Agtnor Mario 
3, Hugo Romo1 

Suplenlli 
ARENA 

1. Raimundo Porenlt 
2. Amaral Furlon 
3. Joll Guiomord 

MDB 
1. Cunho Limo 
2. Joi1on 8orrtto 

Auilltnflr Cculol Guilhormt Fon11co- Ramol676 
Reuni611r Quortol·ftirol, 01 9t30 hora• 
local r Sala "Ruy Barbo1a"- ÀlltiiO 11 -Ramai1021 o 716 

COMISSÀO OE SERVIÇO PUBLICO CIVIL -ICSPC) 
(7 mtmbrol) 

Titulares 

COMPOSIÇÃO 

Prtsidtnlar E~ondro Corrtira 
Vice•Prtlldtnltt Humberto luceno 

Supltnltl 
ARENA 

1. Raimundo Partnto 
2. Henr!qu• de lo RDcqut 

1. Affon1o Comorgo 
Ptdro Ptdronian 
Adtrbol Jurtma 3. Bernardino Viana 

Alberto Silvo 
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1, Evandro Carreiro 
2, Humberto Lucena 
3. Lozoro Borboza 

MOa 
1, Ore'•t•• Quercio 
2. EYelo1io Vieira 

Alllltente1 S6nlo Andrade Peixoto- Ramal307 

R•unl6111 Quinta•·feiro•, 01 9J30 horal 
Locol1 Sala "Ruy Borbo•o"- Anexo 11- Romoi1 621 e 716 

COMISS~O OE TRANSPORTES, COMUNICAÇOES. 
E CaRAS PÚBLICAS- (CT) 

(7 m1mbro1) 

COMPOSIÇÃO 

Pre1ld•nt11 Benedito Ferreira 
Vice·Prealdente1 Vic:ente Vuolo 

01;\IUO DO CO~GitESSO :'\lr\CIO~t\L(Seçiw li) 

Titularei 

I. Benedito Fmeiro 
2. Vicente Vuolo 
3. Pedro Pedroulon 

"'· Affonto Comorgo 

1. Evondro Carreiro 
2. Lozoro 8arbo1o 
3, Ore1111 Qu•rcJo 

Suplenlel 

ARENA 

1, P01101 P6rto 
2. Lomonto Júnior 

3. Alberto Silva 

MOB 

1. leite Chovei 
2, Agenor Mario 

Aui1tente1 Ronaldo Poc:heco de OliYelro - Ramal 306 
Reuni0t11 Terço•·f•lra1, Os I0100 horas 
Loc:ol1 Sola "Ruy BarbolO"- Anexo 11- Ramai16~l• 716 

SERVIÇO CE COl!ISSÕES pt:R.'IM!WTES 

a) SERVIÇO DE COMISSCES MISTAS, ESPECIAIS 
E OE INQUERITO 

Comin6ti1 Temporória1 

Chefe1 Ruth de Souza Ca1tro 
local1 Anexo 11- T•rr•o 
Telefone1 223·850.5- Ramol303 
I) Comii.O.• Temporórlo1 poro Projeto• do Congreuo No• 

cional 
2) CominOe• Temporária• poro Aprecloçóo de Veto• 
3) CominOea E•peclol• e de Inquérito, e 
o4) CominOa Mbto do Projeto de l•l Orçom•ntoria (ort. 90 

do R1gimenta Comum). 

Anlst1ntes de Comiu6e11 Horoldo P1reira Fernandes - Ra· 
moi 674J Alfeu de OliYeira- Ramal 674, Cleide Maria B. F. 
Cruz - Ramo I .598, Mouro Lop11 de Sá - Ramal 31 O; Leilo 
lei'IGI Feno Costa - Ramal3'1 -4, 

HOI\f.RIO DAS REUNIÕES DAS COMISSÕt:& PCIC·IJ\NENTES 00 SENADO FEDERAL 

HO:>-.~'~.,S TERÇA s A L A S ASSISTEt!TC ltORhS QUINTA S ii, L o\ S ;,ssrsn::TE 

c.T. RUY DI1RnOSA RONALDO C.F. 
CL·~VIS OI:VII..ÍCQU,\ M:'!·:·:1IO 

RüJ':'Iais-621 c 716 Ramal - 623 Cl\HLOS 
10:00 09:30 

C.A.R. CLOVIS BEVILf.CQUA GUILHERHE C.S.P,C. RUY I>\RDOS,\ SOlHA 
na:nal .. 623 Rarnais-62~ e 716 

HORAS QUARTA S A L A S ASSISTENTE C.E.C CLOVIS BEVIL~CQUA SONIA 

RUY B•\RBOSA 
Ramal - 623 

09:30 c.s.N. GUILHERME 10:00 
Ramais-621 c 716 RUY B/,RBOSA RONhLOO c.D.F. 

CLOVIS BEVIL~CQUA MARIA 
R.:unais-621 e 716 

c.c.J. 
Ramal - 623 HELENA 

10:30 c.s. RUY BARBOSA GUILitER!·IE 
10:00 Ramais-621 e 716 

C.A. RUY BARBOSA SONIA 
Ramais-621 e 716 ll :00 C.L;S. CLOVIS DEVI~CQUA DANIEL 

RUY BARBOSA Ramal - 623 
10:30 C.E. DANIEL 

Ramais-62l e 716 
12:00 C.R. CLOVIS BEVILJICQUA ~11\RIA 

ANTONIO 
Ramal - 623 THEREZA 

C.R.E. RUY BARBOSA 
Ramais-62l e 716 CARLOS 

ll: 00 

C.M.E. ANEXO "B" RONALOO 
Ramal - 484 



-
REPLJBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL 

Seção 11 

ANO XXXIV NV 059 QUARTA·FEIRA, 30 DE MAIO DE 1979 BRAStLJA - DF 

CONGRESSO NACIONAL 

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

DECRETO LEGISLATIVO N9 26, DE 1979 
Aprova o texto do Acordo Básico de Cooperação Técnica e Científica entre o Governo da República 

Federativa do Brasil e o Governo da República da Guiné· Bissau, celebrado em Brasília a 18 de maio 
de 1978. 

Art. 19 É aprovado o texto do Acordo Básico de Cooperação Técnica e Cientifica entre o Governo daRe· 
pública Federativa do Brasil e o Governo da República da Guiné-Bissau, celebrado em Brasllla a 18 de maio 
de 1978. 

Art. 29 Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua publicação. 
Senado Federal, 29 de maio de 1979. - Luiz Viana, Presidente. 

TRATADO DE AMIZADE, COOPERAÇÀO 
E COMtRCIO ENTRE O GOVERNO DA REPUBLICA 

FEDERATIVA DO BRASIL E O GOVERNO 
DA REPIJBLICA. DA GUINil·BISSAU 

Os Govemos da Repúbllca Federativa do Brlll!ll e da RepúbUca 
<la Oulné·Blssau. 

Inspirados pelo propósito de afirmar, em solene documento, 
()5 tratemos laços de amizade entre o .Sra.sll e a Qulné.Blssau, que 
se fundamentam em protundlll! afinidades hlstórlclll!. culturais e 
étblclll!. 

Blll!eados nos principias do respeito à soberania, da autodeter· 
mlnação dos povos, da não .. tngeréncla nos assuntos Internos e da 
Igualdade jurldlca dos Estados e da Igualdade entre as pessoas, 
sem dlstlnção de raça, sexo ou credo, 

Tendo Presente q,ue os obJetlvos e tarefas decorrentes do esta .. 
belectmento c!e uma nova ordem econõmtca Internacional tomo.m 
eada vez ma.t.s urgente e r1eeessário incrementar e tornar mais 
opern.ttvn a mútua colaboração entre oa pntses em desenvolvimen
to, em todos os planos, 

Certos de que, para a reallzação plena do.!l principias enuncia .. 
dos e para o desenvolvlntent.o Integral e autónomo dos dois pnises, 
scrln Importante estabelecer mecanismos que tornD.S..iem ainda mais 
concretos c erettvos o.s laços que unem o Brasll e a Gulné·Blssau, 

Tenda em vista o bom êxito dos programas de cooperação 
entre os dois pnises, desenvolvidos no âmbito do Memornndum de 
Entendimento, a3Slnadc entre as delegações do Brasil e da Guiné· 
Bissau, cm 21 de junho de 1076, na cidade de Bissau, 

Decididos n desenvolver e ampliar essa cooperação. com o obJe .. 
tlvo de incrcrncntnr a.s relações poUtlcas, cconõmlcns, comercln.ls, 
culturais c clcntitlcns entre os dois pa.Lses, 

Resolvem celebrar o seguinte Tratado de Amizade, Cooperação 
.c Comércio: 

Arllr:o I 

As Partes Contratantes convêm em cooperar c trocar tn!or .. 
mnçõcs sobre nssuntoo de tntcrcs.se comum, bllatcrnls ou multil.n .. 
tcrllis 

Artlr:o li 

A coopcrnçflo e n troco. de Informações n que se. refere o 
1\rtlr.o I procelllmr~se-üo por viu diplomática ou ntrnvcs da Co
mlssito Mlstn etc Coorctenaçan OrasiJ-OulnC-Bissnu, lnstltulda pelo 
}irr.scntl! Instrumento cm llCU 1\rtlr;o III. 

Arlir:o III 

Fica Instituiria a Comissão Mista de Coordenação Brasil-Gui
né-Bissau que tcril por tlnnlldade fortalecer a cooperaça\l entre 
os dois paise.~, analisar os nssuntos de interesse comum e propor 
nos respectivos Governos as mel!ldas que j ulgnr pertinentes. 

Parágrafo 1.0 A Comissão será composta de uma scç!lo de 
eadn. Parte. 

Parâgra!o 2.ü O regulamento da Comissão será redlgtdo pela 
prjprla Cornts.são e aprovado pelos dois Governos por troca. do 
Notas. 

Arllco rv 
o Brasil e a Gulné·Blssa u empenharão os máximos e3lorços 

para lograr a progressiva ampliação e dlverslllcação do Jntercâm
blo comercial, mediante a utmzação adequada das oportunidades 
que se apresentarem. Nesse sentido, as Partes Contratantes db
pãem-se a conceder todas as facllldades legais para. ellmlnar en· 
traves ao comércio entre os dois países, levados em con.'!lderação 
os compromls3os lnternacionals assumidos anteriormente, de Am
blto bilateral, regional ou multllatéral. 

Arll&O v 
A ttm de dar cumprlmento ao disposto no Artigo rv, as Partes 

Contratantes convêm em negoclar um acordo de comércio. 

Arli&O VI 

A IIm de cooperar com os planos de desenvolvimento da Oulné
Blssau. o Governo da Republica Federativa do Brasil estudará as 
posslbllldades de estender à Guiné-Bissau linhas de crédito para 
Importação de produtos brasileiros. As condições de crédito, bem 
como ns formas c prazos de pngamen~. serão objeto de acordos 
espectais n celebrar entre as Partes Contratantes, 

Artir:o VII 

A !lm de promover o comércio reclpr01:o, Brasil e Oulné-Blssau 
t!Studarõ.o, conjuntn.mente, medldns necessArlns no Incremento das 
comunicações c dos transportes entre os dois pntses, 

Artigo VIII 

As Partes Contratantes Cl!lt1mulnrão, dentro de um quadro de 
co·pnrtlcipnçii.o, c de conrormld~de com suo.s respectivas legl.slnções 
nnclonnls, os lnve~tlmentos destinados n lmpu~lonar a cooperação 
económica mútua, tanto no sctor público quanto no Setor privado, 
Inclusive lllcdlnntc n celcbrnçüo de acordos de complemcntnção 
lndustrlnl c n crlnçüo de cmpresrL'! blnncionn .. ls. 
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Artigo IX 

As Partes Contratantes nnal.l.snrão !armas etlcnzcs de nm
pllnr n cooperação bilateral nos enmpos da educação, ctCncln e 
cultura. 

Art.lgo X 

As Pn.rtes Contratantes, reconhecendo as vantagens rccipro~ 
cns de uma cooperação cientifica c técnica ampla· c bem ordenada, 
comprometem-se a estimulá-la pelos meios adequados. Para tanto, 
ns Partes Contratantes convêm em negociar um acordo básico de 
coapcra.çâo cientitlca c técnica, com b objetlvo de ntivar a reall~ 
2nção conjunta Ou coordenada de programas de pesquisas e desen
volvimento , a criação e operação de Instituições de pesquisa ou 
centro de ~pcrfelçonmento c produção experimental e a or~anl
zação de seminários e conferências, intercá.mblo de in!ormaçoe~ e 
documcntuçii.o e estabelecimento de meios destinados à sua ditwmo. 

Art.lgo XI 

Além dos instrumentos Internacionais previstos no presente 
TrUtado e dentro do esplrlto que o informa, as Partes Contratantes 

Cr~lebrnrõ.o, sempre qnr as clrcunRtànclns aconselharem, protocolos 
ndlclonnl.s ou outro t1po de ntos intcrnaclonal.s .sobfl' todos o.~ us
:iuntos de intcrc,!,.SC comum. 

Artigo XII 

O prcsen te Tratado entrará cm vigor na data da troca dos In.c;
trumcntos de Ratificação c terll vigência até seis meses após even
tual denúncia por qualquer dllS Partes Contratantes. 

O presente Tratado é assinado cm dois exemplares originais, 
em português, sendo ambos igualmente autCnUcos. 

Feito tla cidade de BrWIIUa, aos dezoito dias do més de maio 
de 1976. 

PELO GOVERNO DA REPCBLICA FEDERATIVA DO BRASil..: 

Antonio F. Azeredo da Silveira. 

PELO GOVERNO DA REPúBLICA DA Gtrl:m:·B!SSAU: Victor 
Saúde Maria. 

1 
Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, nos termos do art. 44, inciso I da Constituição, e cu Luiz 

Viana, Presidente do Senado Federal, promulgo o seguinte 
DECRETO LEGISl.ATIVO N9 27, DE 1979 

Aprova os textos da Convenção Internacional de Telecomunicações Marítimas por Satélite -
INMARSAT e do Acordo Operacional sobre a Organização Internacional de Telecomunicações Maríti
mas por Satélite, assinados em Londres, em 13 de abril de 1978. 

Art. 19 São aprovados os textos da Convenção Internacional de Telecomunicações Marítimas por Satéli
te - INMARSAT e do Acorde~ Operacional sobre a Organização Internacional de Telecomunicações Maritimas por 
Satélite, assslnados em Londres, em 31 de abril de 1978. 

Art. 29 Este Decret.o Legislativo entra em vigor na data de sua publicação. 
Senado Federal, 29 de maio de 1979. - Luíz Viana, Presidente. 

-·-·--.. ···-····•·" --------1 
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CONVENÇAO DA ORGANIZAÇAO 
INTER.NACIONAL DE TELECOMUNICAÇOES MARITlMAS 

POR SATELITE (JNMARSAT) 
Preâmbulo 

OS Estados Partes desta Convenção: 
Considerando o principio estabelecido na Resolução l. 721 

<XVII da Assembléia Geral <las Nações Unidas. de que as comu
nicações por melo de satélltc devem ser colocadas à disposição 
dllS nações do mundo tão logo seja posslvel, de maneira global c 
Indiscriminada, 

controle c momtqraçau, nccessó.rlos para mantc1· a opern.çn.o dl'stcs 
•télltes, 

tcl "Segmento espacial da INMARSAT" designa o se[.::ml!nto 
espacial de propriedade da INMARSAT ou arrendado por esLn. 

<fl "Navio" designa qualquer Upa de embarcação operando 
no mar. Abrange, lnter alia, barcos tipo hiJrótUo, velculos a cu!~ 
ehão de ar, submersivels, estruturas tlutuante:, c plnlu!ormas nfw 
permanentes. 

(g) "Propriedade" designa qualquer coisa que cstcju SUJeita 
ao direito de posse, Inclusive direitos contratuais. 

Artigo 2 
Criação da. INMARSAT 

Considerando as importantes determtna'l;ões do Tratado sobre 
Principias que Regem as Atlvldades dos Palses na Exploração c 
Utlllzação do Espaço, Inclusive a Lua e Outros Corpos Celestes, 
concluldo em 27 de janeiro de 1967, e em particular o Artigo I, 
que declara que o espaço deve ser usada em beneficia e na inte-
resse de todas os países, (1) A Organização Internacional de Telecomunicações Marí~ 

Levan·do em conta que d propurça-0 do comércio tlmas por Satélite IINMARSATJ, rererlda neste Acordo como "a 
mundial depende de navios, 

uma srnn e Organização", rica por mela desta criada. 

Conscientes que podem ser alcançados grandes programas 
.quanto aos slstcmns de segurança c salvamento marítimo, e ao 
enlace de comunicação entre navios e entre navios c sua admi
nistração, bem como entre a tripulação ou os passageiros a bordo, 
e pessoas em terra, através dn utilização de satélites, 

Determinados, para este fim, a prover para o beneficio dos 
navios de todas as nações através da mais avançada e adequada 
Tecnologia espacial dlsponlvel "" tacllldades mais eficientes e 
econômlcas passiveis consistentes com o mais e!lclentc e D.R"Itattvo 
uso do espectro de radlotreqüéncla e das órbitas dos satclltes, 

Reconhecendo que um sistema satélite maritlmo compreende 
estações terrenas móveis e estações. terrenns cm terra, bem como 
o segmento espacial, 

Acordam o seguinte: 
Artigo I 

Definições 

Para ·OS !lnalldades desta Convenção: 
(a) "Acordo Opcraclonnl" designa o Acordo Operacional sobre 

a Organização Internacional de Telecomunlca.ções MarltlmllS por 
&téllte <INMARSATI, Inclusive o seu Anexo. 

(bl uparte" designa um Estado para o qual esta Convenção 
tenha entrado cm vigor, 

Ccl "Signatário" designa uma Pari<' ou uma entidade desta· 
nada segundo o Artigo 2 (3), para n qual o Acordo Operacional 
tenha entrado em vigor. 

(d) "Segmento espacial" designa os snt.élltmJ c as racllldadet: 
c cqulpllmento.'i relacionados de rn.slrcamento, telemetria, comunrio, 

(2) O Acordo Operacional será concluído de r.onformldndc 
com ns determinações desta Convenção. e será aberto para assi
natura ao me.smo tempo que t~stn. Convenção. 

f31 Cada Parte deverá assinar o Acordo Opcrar.lonal, ou de
signará. uma entidade competente, pública ou privada, sujeltn il 
jurisdição da Parte, que assinará o Acorao Operacional. 

(4) As r.dminlstrações c entidades de telecomunicações po
derão, segundo a lei- domCstlca apllcàvel, nc~oclar e estabelecer 
acordos de trâtego apropriados com relação h sua uttllznçüo das 
facilidades de telecomunicações oferecidas secundo esta Conven
ção e o Acordo Operacional, bem como com relação o.os serviços a 
serem prestados no público, racl11dadcs, dlvlsiio de rendas c ajustes 
comerciais relacionados. 

Artigo 3 
Objetlvo 

fl 1 O objcttvo du Organização consiste cm cstnbt~lecer con
dições paro o segmenta espacial neccssórlos no npcrrclçoamento 
dns comunicações mnrftlmas. com Isto contl'lbulndo pnrn aperfei
çoar ns comunlcnçõcs dr. socorro c dn sc~urnnçn da vida humana 
no nmr, n crlclõncln c a admlnlstrnçàa dos navios, os serviços 
públicos de comunicações maritlmns c os recursos dfl rndlodctcr
rnlnnçfla. 

t21 A On:anlznç[to procurará servir ll toda:j llS úrcn!'. 1~m que 
exista necessidade c!c comunlcu.çõr.s mnrlttmus. 

131 A OrgiUJI:.mç[to runclonnrú cxcluslvaml:'ntP c:om fln:; par.l
tlcos. 
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,\rti~o 4 
ReJaçõ~ ent~ uma l':trtt~ c a sua Jo:ntldadt: U~si1-,"nada 

Quando um Sir,natárlo e uma cntldnllc dc!il~~nada por uma 
Parte: 

!a) As relações entre a Parte e o Sl~natário serão regida.•; 
pela lei domélitlea npllcó.vel. 

!bJ A Parte fornecera as diretrlzcs l' lnstru~;ões adequadas c 
comp:tLíVI!is com suas leis domêstlr.ns, garantindo qur! o Slgnat:irlo 
cumpra suns rcsponsnbllldadcs, 

I c~ A Parte não respondera por obrigações criadas pelo Acor
do Operacional. A Parte, contudo, rara com que o Signatário, no 
cumprir suas obrigações dentro da Organização, não atue de mn
nelra a violar as obrigações que a Parte aceitou através desta 
Convenção ou de acordos lntcrnacionnls relnclonados. 

ldl Caso o Signatário se retire, ou sua participação com~> 
membro se encerre, a Part.e n~lrá segundo o Arti~o 20 !3) ou 30 <5L 

Artigo 5 
Princípios Operacionais e Financeiros da Organização 

111 A OrganlznGão será financiada pelas contribuições do~ 
slgnat:irlos. Cada Signatário terá um Interesse financeiro na Or· 
ganização, proporcional à sua cota de Investimento, que será de· 
terminada segundo o Acordo Operacional. 

(2l Cada Slf,'llatõ.rlo dcvcr:1 contribuir para a.s exigêncln.') de 
l:apltal da Organização, c receberá a restituição do capital e a 
compensação pelo uso do capital, segunda o Acordo Operacional. 

1 3J A Organização runclonarú em bases econômtcas c finan
ceiras sólidas, considerando os principias comcrcio.ls vigentes. 

Arligo 6 

Disponibilidade do Segmento E!-.'J)acial 

A Organização poderá possuir ou nlu~ar o segmento cspaclal. 

Artigo 7 
1\ces.'\o ao Segmento F ... ..,']lacial 

11 I O Sc~mento csnacial dn INMARSAT t>starfi à disposição 
dos nav1os de todas as naclonalldndes, sob condiçC~s •• serem de
terminadas pelo Conselho. Ao determinar tais condições, o Conse
lho nÜil fará dlscrimlnnções entre navios com base na sua nacio· 
nulidade. 

!21 O Conselho, usando um critério que considere cada caso, 
permitira o acesso ao scg:mento espacial da INMARSAT de estações 
terrenus locnllzndns em estruturas que operam no mar, além dos 
nav!os, c dc.sdc que n. operação destas c.stnçõrs mio afetc de ma~ 
ncira signlficatlv~ u prestação de serviço aos navio:;. 

131 As estações terrenasem terra com comunlcação através 
do segmento r:spaclnl do INMARSAT estarão locallzadas cm terra 
firme, sob n jurisdição de uma Parte e serflo de inteira propriedade 
das Partes ou entidades sujeitas à sua jurisdição. O Conselho pu
dera autorizar cm contrõ.rto, caso julgue do Interesse da Orga.nl
~ação. 

Artigo 8 
Outros Se.:ment»s F..spaclnis 

I 1 ~ Uma Parte notltlcarU a Qrganlzaçúo cnso ela própria, ou 
qualquer pessoa sob su~~ jurisdlçi\a, pretender adotnr medidas com 
'ist:1s a pro\J:T SJ:f!tnl:nto t:sp:tcial st:parudo, ou iniciar o seu uso, individual 
1lll t:lll~:nnjuntn, para ~urnprir p:1rte nu tndns ns ot'ljt:tivn:-. do segmento cspa· 
~ia! d:1 1 N M t\ RSA T, para f!iHantir a cnmpatit'lilid:tde técnic:t c par:1 evitar 
prciuíto c•:nninnk:o .~i~nilicativo illl sistcrn;l INMARSAT: 

121 O ConsPlho expressara ·sua opinião .'iob forma ele uma 
rccomenUaçiio de nuture~a nâo abl'lgntória. com relação a com~ 
pa.UIJili:mçãu técnica e, npr~scntarú .seu ponto de vista U J\Sscm· 
bléia com respeito no prcjuizo r.conâmico. 

131 A Assembleia expressará sua opinião sob Cormn de rc
comcndnções de natureza não obrl~atórln.s, dentro dt~ um pcrioda 
de nove meses a partir du dntn de inlctnção das medidas apre
·'icnladn.'i nr.ste Artigo. Umn reunião extruordlnO.ria da Assembléia. 
poderá. ser convocudn pnrn este tlm. 

14~ A natlrtcaçüo, segundo o parO.gornto '111, inclusive a 'prc.s~ 
ta~·üo de lnl'ormaçõl',-'i tl;t'nlca.'i nccr.s.sfl.rln.s, c futuras consultus u 
OrH"ani~açilO, devera considerar as disposições perUnentes do H.c
l~ulnmt!nto de Rndlocomunicaçáo da Unliio Internacional de Tele
comunicações. 

15J Este Art11~0 nilo se apUcurU á crlnçüo, aqulslçt-LO, utlllr.nç:1o 
ou conthiiHlCl-tO de faclllc.lurles scparada.s ilo St~~~rnt!nto 1~:;pacial r.um 
olljetlvo:-~ <h• .'in\uratwa nacional, uu que tPnlmm sido t:nut.!'ataclnH, 
,:riacln.'i, a.lqulrldas 011 utill:·.adn:i ru1lt!~ da l'ntr:ulot em vl~or ck')t;t 
Convt•n~;ao 

Artigo 9 
Estrutura 

Os órgãos da Organização serilo: 

! n 1 A Assembléia 
1 b I O Conselho 

(c 1 A Dlrctortn, Chefiada por um Diretor Geral. 
Artigo 10 

As..~mbléia - Compo9ição e Reuniões 

I 1 J A Asscmblêln será compO.ita por todas as Partes. 

121 As sessões normais da ASsembléia serão realizadas uma 
vez, de dois cm dois anos. As scs..:;ões extraordinárias serão con· 
vocadas a pedido de um terço das Partes, ou por solicitação do 
Conselho. 

ArtiAo li 
Assembléia - ".Procedimtntos 

111 Cada Parte teró. um voto na. Assembléia. 

C2l As decisões sobre assuntos de substãnc1n serão tomadas 
por mataria de dois terços, e sobre assuntos de procedimentos por 
maJoria slmp1cs das Partes presentes e exercendo seu voto. As 
Partes que se abstiverem de votar serão consideradas como não~ 
votantes. 

131 As decisões relativas a determinar se uma questão é de 
procedimento ou de substãncin scril. tomada pelo Presidente. Estas 
dccisõc~ podem ser rejeitadas por malorla. de dols terços das Par
tes presentes c exercendo seu voto. 

!4 ~ O quorum exigido para qualquer rt!unlão da Assembléia 
conslstlró. na mataria das Partes. 

Artigo I~ 

Asc;.embleia - Funções 

• li As funções da Assembléia serão ilS seguintes: 

cn1 Considerar e analisar as atlvidades, metas, politica geral 
e objetivos a lon~o prazo dn Organização. c expressar opiniões e 
fazer recomendações ao Conselho. 

tbl Fazer com que as atlvldades da Organização sejam com~ 
patívcls com esta Convenção e com os objetlvos e prlnc1plos da 
Carta dns Nações Unidas, bem com qualquer outro tratado pelo 
qual n Organização se tenha comprometido de acordo carn sua 
decisão. 

Ccl Autorizar, por recomendação do Conselho, a criação de 
novas !acllldndes do segmento espacial, cuja prlnclpnl propósito 
seja a prestação de serviços de radlodctermlnação, socorro e se
gurança. No entanto, as tacliJdades do segmento espacial criadas 
para !ornecer serviços pilblicos de comunieações maritlmas podem 
ser usadas nas telecomunlcaçóes para socorro, segurança· e rn
dlodetermlnação, sem essa a utorlzação. 

(d) Decidir sobre outras recomendações do Conselho, e ex
pressar opiniões sobre relatórios do Conselho. 

(e) Eleger quntro representantes no conselho, de acordo com 
o Art!go 13 III ibl. 

t> Decidir sobre questóes concernentes a relações formule; en
tre n Organização e os Estados sejam Partes ou não, e organizações 
internactonats. 

1g1 Decidir sobre qualquer emenda tt' esta Convenção, se(;Un~ 
do o f\rtigo 34 ou o Acordo OpcracJonul segundo o Artigo XVUI do 
mesmo, 

t h I Con.sldernr e decidir se a partlclpação como membro deve 
encerrar-se de acordo com o Artigo 30. · 

tiJ E:ocercer qualquer outra função que lhe seja conri!rida em 
qualquer outro Artigo desta Convenção ou dO Acordo Opcractono.I. 

t 21 Ao realizar estas C unções, a Assembléia deve ró. considerar 
qualquer recomendação pertinente do Conselho. 

Artigo .. IJ 
'Conselho - Composição 

t 1 ~ O Conselho consisti ró. de 1/lntc e dois representantes dos 
Slgnntárlos. como se segue: 

lnJ. Dezoito representantes desses Slgnntó.rlo.s, ou grupos de 
Signatarlos nü.o representados sob outrn forma, que concordnrum 
cm se ta2cr representar como grupo, c qut possuam n.s mu.tores 
c~tas de Investimento dn Orgnnlzaçüo, Ca.so um grupo dc Slgnn
tl~rlos t• um (mico Slg-nntárlo possuam o me:~mo número de cota_, 
de lnve;-;tlmcnto, c:it.l:: ultimo tcrú direito de pulorldndu. Se o núme
ro dt• rt~prescntantcs do Conselho ullrapíLS.'illr vinte c dOJ:i, devido 
a Jul'1 ou m.ds Si!~nutúrio.'l tt:rcm cotas de investhucnto Igual~. 
todo:;, i~;\ct!)H:ionnlmcntt!, :>t•rúu rcprc.scuta.do.s. 
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(bl Quatro reprcsent.nntes dos Slgnatár1os nfio represcnt.ado.s 
de outra !arma no Con:5clho, eleitos pela Assembléia, Independente 
de suo.s cotas de Investimento, para assegurar que o principio de 
representação gcográ!lcn é considerado, com a devida atenção aos 
Interesses dos países cm vias de desenvolvimento. Qualquer Slgnn· 
tárto eleito parn representar uma região geográ.!lca representará 
cada Signatário dessa regiilO geográfica. que concordou cm ser 
assim reprc.scntado c que não se acha de outra forma representado 
no Conselho. Uma Ctelção terá erclto a partir da primeira reunião 
do Conselho após essa eleição, c permanecerá ctetlvn ate a pró
xima reunião ordlnâ.rla da Assembléia. 

(2) Um número Insuticlente de representantes do Conselho, 
dependendo do preenchimento de uma vaga, não lnvalldar!L a 
composição do Conselho. 

t\rtigo 14 

Conselho - Procedimentos 

(1 J O Conselho se reunirá tantas vezes quantas torem ne
cessárias para o cumprimento etlclente de suas !unções, porém 
nunca menos de três vezes ao ano, 

121 O Conselho procurará tomar decisões unânimes. Caso um 
acordo unãnlmc não seja obtido, as decisões serão nssim tomadas: 
Decisões sobre assuntos ~e substância serão tomadas pela maioria 
dos representantes do Conselho, representando pelo menos dois 
terços do total de voto• de todos os Signatários e grupos de Signa
tários representados no Conselho. As decisões sobre assuntos de 
procedimento serão tomadas por maioria simples dos represen
tantes presentes e exercendo seu voto, cada um com direito a um 
voto. As controvérsias de procedimento sobre a definição quanto 
iL natureza :mbstanclal ou de uma questão, serão decididas pelo 
Presidente do Conselho. A dcclsü.o do Presldt!nte poderà ser rcjet
tada por maioria de dois terços dos representantes presentes e 
exercendo seu voto, cada um com direito a um voto. o Conselho 
poderó. a<!o~ar um procedimento de votação diferente para a. elel
~ão de seus funcionários. 

13l (al Cada representante terá um voto de pa.rtieipação 
equivalente à cota ou cotas de investimento que ele representa. 
Entretanto, nenhum representante pode dispor, cm nome de um 
Signatário, mais do que 25 por cento do total de votos de todos 
o~ sign;tlúrin~. c.\ccto no disposto no :-.uhpari1grafo (h) (iv). 

(bl Não obstante o Artigo V 191, CIO) e 1121 do Acordo Ope
racional: 

11 1 Se um Signatário representado no Conselho dispuser. ba
seado na sua cota de Investimento, de um voto de participação 
superior a 25 por cento do total de vo.tos de todos os Signatários, 
ele pode oferecer a outros SlgnatArlos parte ou toda a sua cota 
de investimento que exceda os 25 por cento. 

Ull Outros Signatários podem notl!lcar a Organização que 
e::itão preparados para aceitar parte ou todo esse excesso de cota. 
de Investimento. Se o total de valores notittcados à Organlzaçflo 
não exceder o \'alar disponivel este último será dlstrlbuido pelo 
Conselho aos Slgnatã.rios notificantes de acordo com os valores no
tltlcndos. Se o total de valores notirtcados exceder o valor dlspont
vel para d!strlbulção, este último será distribuído pelo Conselho 
conforme ~corda entre os Slgnatilrlos notificantes, ou, na talha, 
na proporçao dos valores noti!icados, 

11111 Tal distribuição seril feita pelo Conselho na época da 
detP.rminação dns cotas de InvestlmentQ conforme o Artigo v do 
Acordo Operacional. Qtmlquer dlstrlbulçúo não proporcionnrã nu
menta do cota de lnv~::stlmcnt..o de qualquer Sib'llatário pata além 
do limite de 25 por cento. 

Uvl Na medida em que n coto. de investimento, de um Si~
natárlo, cm excesso de 25 por cento aberta pnra distrlbuiçã'D nüo 
é distribuída conforme os procedimentos estabelecidos neste pa
rágrafo, o voto de participação do representante do Slgnatârlo 
pode exceder a 25 por cento. 

tcl Na medida cm que um Signatário decida não orereccr 
seu excesso de cotn de Investimento n outros Slgnntárlos, o cor
respondente voto de partlclpnçiio daquele slgnatàrlo cm excesso 
de 25 por cento, scril dlstribuido Igualmente a todos os outros 
representantes no Conselho. 

(41 o quorum de qualquer reunião do Conselho conslstlrô. 
nn maioria dos representantes do Conselho, representando pelo 
menos dois terços do total de votos de todos os Slgno.tn.rlos c gru
pos de Slgnatári03 representados no Conselho, 

Artigo 15 
Conselho - J•'urlt'Õt.-:-. 

O Con:iclho tcnl n rc:.;ponsabllldndí', con~lderanclo us oplnlõe;, 
~.,. ter.omcndnçú(•~ cta A~nemht~!a, dt• t•staiH'kc~er nu•c.H<Jn..; n·lal.lvns 
no sc~mcntn t:sp11dal ncc~ef;:-;nrlas JWI',l c~urnprlr os ob!L•t.lvo:; da 
Or~:mlznçüo ele maneira muls N:onómJr~a. c•flet"ntr. r. ef!cu<': c:ompa~ 
tJvt•l c:om (•.o.;tn Convcnc:üo ~~ u At:ordtt Oprrac:lunul. P~ll'ot (!llmtniz 

tnl responsabilidade, o Const!lhll tcrú o poder de rcnllzar tnoa:-; rw 
funçõc~ uproprlndns Inclusive. 

(nJ A dctennlnnção dll~ necessidades de tclccomunlcllÇÕes 
marltlmas por satélite c a adoçáo de normas, planos, prol-'\'r;lmas. 
procedimentos e mcdldns rclntlvu.s no projeto, descnvol\'lmcnto, 
construçüo, estabelecimento, aquisição através de compra ou alu
guel, opcrnçüo, manutenção e uuuzação do segmento espacial da 
JNMARSAT, Inclusive n obtenção de qualquer serviço de lança
mento necessário, pura satisfazer ta.ls necessidades. 

(bl A adoçiio c lmplementaçào de métodos admlnl'itrotlvos 
q1Jc exijam a adoção de funções técnicos c operacionais por parte 
do Dlretor Geral, sempre que Isto !or mais vantajooo para o. Or
ganização. 

fel A adoção de critérios e normas pura aprovação da!'i esta
ções terrenas cm terra, navios c estruturas no mar, para acesso 
ao segmento cspnclnl da INMARSJ\T, c para vcrlfir.ação c monl
toração de dc:;cmpenho das estações terrenas que tem acesso c 
utilizam o seb"'I\Cnto espacial da INMARSJ\T. Para as estações ter· 
rcna:s cm navios, os crltêrlos devem ser bnstante detalhados para 
utilização das autoridades nacionais de licenciamento, a seu cri
tério, visando â aprovação do tipo. 

(d) Apresentação de recomendações à Assembléia, de acordo 
com o Artigo 12 111 Ccl. 

(c) Apresentação à Assembléia de relatórios periódicos sobre 
ns o.tlvidndes da Organização, Inclusive assuntos financeiros. 

Ul Adoção de normas de nqulsfção, regulamentos e termos 
de contrato c aprovação de contratos de autorização compatívets 
com esta Convenção c o Acordo Operacional. 

<gl Adoçõ.o de politicas financeiras, aprovação de normas 
!Jnnncciras, orçamento anual c cxtrntos financeiros, a determina~ 
ção pcríodlca de taxas relativas ao uso- do segmento espacial da. 
INMARSAT, e decisões relativas a todas as demnl'i questões t1· 
nancelras, Inclusive cotas de Investimento c teto máximo de capl~ 
tal compatíveis com esta Convenção e o Acordo Opernclonal. 

<hl DCtermlnaq:lo de procedimentos para consultas contínuas 
com órgãos reconhecidos pelo Conselho como representantes de 
proprietários de navios, pessoal maritlmo c outros usuários das 
telecomunicações marítimas. 

(1) Designação de um ó.rbltro1 quando a organização for par
te de uma arbitragem. 

(j) O exercício de qualquer outra função que lhe !ar confe
rida em qualquer outro Artigo ctestn Convenção ou do Acordo 
Operacional, ou qualquer outra função adequado. ao cumprimento 
dos objctlvos dll Organl.zaçilo. 

Artigo 16 
Dirctoria 

1 1) O Diretor-Gcro.l será indicado, entre candidatos apresen
tados pelas Partes ou Sl~natá.rlos através das Partes, pelo Con
selho, dependendo de confirmação das Partes. O Dcposltórlo no· 
tlflcará imediatamente n." Partes sobre u indicação. A hld1cação 
será con!lrmadu., a. mt"nos que dentro dl! sessenta dias o ptLrtlr 
da noUflcu.c;ão, m11ls di! um terço das Pru-tes lnfo1·marrm o Dcpn· 
.sltiuio, por l•scrito. de sua obJcçüo à lndlca.ção. O Dln!tor-OI~rnl 
poderá n.'isumir suns funções upós a Indicação c pendente d1! 
confirmação. 

121 O ma.nduto do' Dfretor-Ocra.l será de :il.'l.s ano.~. Entre~ 
tanto, o Con:wlho poderá afastar o Dlretor-Ocrnl antes dcs~c prl1ZO, 
empregando sua própria autoridade. O Const•lho relatarfl. o.'i mo
Uvas de nfusto.mcnto à Assembléia. 

13) O Dirctor-Gerlll será. o chc!c e"ccuUvo c representante 
legal do. Organlza.ção, c será responsável pcr11nt.c c sob a dh'eção 
de Conselho. 

(41 A cstruturn, os nivcls de pessoal, os termos de ndml.'isão 
de runclonártos, de consultores c outros assessores dn Dlrctorla, 
serão nprovados pelo Conselho. 

f51 O Dlretor-Gcral lndlcnrá os membro:; da Dlretorln. A 
indlcaçüo dos functonli.rlos ~mduados t.mbnlha.ndo sob orlt.:ntaçüo 
dlreta do Dlrctot-OeriLI será aprovada pelo Conselho. 

16) A principal consldemçüo, nu indleaçüo do OlrcltJr-Gcral 
e outros membros da Dlrctorlu, sel'á a nc:ccssldadc de u.sscgura.r 
O$ mu.ls elevados padrões de lntc~rldadc, compcténcln l' pflc!Cnctn 

Artli\O 17 
UeJlrcNenf.nt;iio cm lteunlc)es 

'fod1l." a;; Partes c Slj.\nntúr!n:-. que. !iC!.:Undo I'S!.a CotiVt!nçãu 
uu o Acordo Operacional, fnn~m lndicadn .. o.; para ill'i,o.;!.'-ttlr t'/ou par· 
tlr:IJJ:tr dt: n•m1lõc:; da Org1tniza\•tlo, tt•r(tO IJt'l'llliS:Hio purn nl'i;;lstlr 
t.•/<HI pnrtleipn.r dl•.-;;.;a.~ n~unlin•.'o. \wm c~nmo dt• quttl{pH·r 1·•·un!úo 
n~allzacla sob os au.~p1c1ns da 01'~~;111\í'iLf;itu, ~e,ia qu.ll lor•o hwal 
da rl'lllli!LO, ():; iiJIIS!t~:; !f'l!.O:i Ctllll (jlllli(jllt'l JlaÍii·~Wdt• ela lllllltt: 
:,l~610 f~Uilljllll.ivt•!.•; COI!J t•:;lol:; t!h!'l)~itl,'ll!';, 
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ArUgo 18 

Custos de lteuniõe.-t 

1 I 1 Cada Parte e Signatário arcará com as próprio.a despe~ as 
de representação nns reuniões da Orgnnlzação. 

<21 As despesas relativas às reuniões da Organização serão 
constdcra.dns ca.mo custos administrativos da Organização. No en
tanto, nenhuma reunião será. renliza.da. fora de sua sede, a menos 
que o respectivo pais-sede concorde cm po..gar as despesas adl
clonals cnvolvldo.s. 

ArUgo 10 

Estabelecimento diA Tasu de Utilização 

1 1 1 O Conselho especltlca.rá as unidades de medidas para os 
diversos tipos de utilização do segmento espacial da INMARSAT, 
e estabelecerá. taxas pa.ra essa utilização. As taxas terão o objc
Uvo de obter rendimentos suficientes para a Organtzw;ão, a fim 
de cobrir scu.c; cwtos de operação, manutenção e administração, 
o fornecimento de fundos de operação que o Conselho determinar 
neccssó.rtos, a nmortizn.ção do investimento feito pelas Slgnatãrios, 
e n compensação pelo uso do capital, .segundo o Acordo Opera~ 
clonai. 

121 O valor dw; taxas de utilização para cada tipo de uti
lização será mesmo pu.ra todos os Slgnatli.rios, para esse tipo de 
utilização. 

t3J Para entidades, outras que não os Signatários, que são 
autorizadas .segundo o Al'tlgo 7 para. utilizar o segmento espacial 
da INMARSAT, o Conselho poderâ estabelecer um valor para. as 
taxD.S de utilização diferentes do criado para os Slgnat:irtos. As 
taxus pnra cndn. tipo de utilização serão ns mesmas para todas 
estas r.ntldndes, p!l.ra c~c tipo de utillznção. 

ArUso 20 
Aquisição 

tlJ A política de aquisição do Conselho scrâ de tal modo, 
que Incentive, no Interesse da Organização, a competição mundial 
no forncciml'nto de bens c serviços. Para isto: 

(a) A aquisiçiw de: hc:ns c: sc:rviços exigida pela Organização, seJa atra· 
vés de: compr;l ou alugud, será cfc:tuad<! através de contratos, baseados em 
;c:spnstas <! colct:1s de preço internacionais. 

fbl Os contratos serão feitos com os proponentes que oferece~ 
rem a melhor corilbina.çiio de qualidade, preços e prazo de entrega 
mals favorável. 

rc) Caso haja propostas que ofereçam combinações campa· 
rávcis de qualidade, preços e prazo de entrega mnls favorável, o 
Conselho fará o contrato de modo a pôr em pr:itlca a politica de 
aquisição estabelecida. aC':Im!l, 

121 Nos casos seguintes, a exigência de coleta de preços tn~ 
ternaclonnl poderá ser dlspCnsadn s~gundo a.s normas adotndas 
p1~lo Con.'H.'II~o. desde que, com ls.so, o Conselho Incentive, no 
lnt.ere."-"~ da Organizacilo, a competição mundial no fornecimento 
de bens e serviços: 

ral O valor estim=tdo do contrato niio deve ultrnpassnr a 
USS 50.000 f• a ndjLJdlcação do contrato não deve, devido a aplica· 
1;ão da desobrigação, colocar n. contratada cm posição que preju
dique prJsterlormente, o exercício efctivo do Conselho da política 
de nqulslçiio estabelecido acima. Desde que se jUl!Uflque pelas 
nltcro.çõcs nos preços mundiais, re!letidas por indlces de preços 
pcrtlnentes, o Conselho poderá· rever o seu limite financeiro. 

lbl A aquisição é urgentemente necessó.rla para satisfazer 
uma slt.uaçflO de emergência. 

tcl Existe apenas uma fonte de suprimento para especifica~ 
çiio necessária on.rn. satisfazer us exlgênclns da Organização ou as 
rentes de suprimento são tão restrltas cm número que nao sci?a 
praticável nem vt.snrln. a.os melhores Interesses da Orga.nlznçto 
assumir ns despesas c o tempo que acarreta uma coleta de preços 
internacional, desde que, qun.ndo exista mais de uma fonte, podem 
ter a oportuntdn.de de apresentar propostas em bases lsuats. 

fdl A exigência é de natureza para a qual não sertn pro.~ 
tlcâvcl nem vló.vcl rn.zer coletn. de preços Internacional. 

lei A aquisição é para serviços nessoals. 
Artigo 21 

Inventos c Infonnações Técnlca.<t 

tll A Organizn.çü,o, com rclnçüo a qun.lqucr trabn.lho por ele 
realizado ou cm seu beneficio c l&.S suas expensas, adquirirá. com 
Inventos 'e informações tPcnlcns, os direitos, c somente os direitos 
que scjnm necessários no Interesse comum da Orgnntzaçüo e dos 
Slgnatúr1o.s cm sua cn.pacidnde como tnl. No caso de trabalho pres~ 
tacto sob contrato, qualquer direito adquirido será cm caró.tcr ni10 
cxclu.slvo. 

<21 No cumprimento do pnrtígrnfo Ul n OrgMiznçiio, con
Bidernndo seus principias c objctlvos, e normas Industriais geral· 

mente aceitas, garantirá para si, no que se refere a trabn.lho que 
envolva um elemento de estudo slgn1flca.Uvo, pesquisa ou desen· 
volvimento, o seguinte: 

Cal O direito de ter conhecimento, sem pagwnento, de todos 
os inventos c lnformo.ções técnicas provenientes desse trabalho. 

(b) O direito de comunicar e !a.zer com que seja comunicado 
às Partes e Slgnatarios e outros sob a Jurisdição de qualquer 
Pn.rtc, tais lnventoo c Informações técnlc~. e de utilizar, autorizar 
ou ro.zer com que se autorizem iuJ Partes e Signatários e outros, 
a. utlllznçfi.o desses inventos c informações técnicas sem pagamen
to, relativos ao segmento espacial da INMARSAT e qualquer esta
ção terrena cm terra ou cm navio, operando junt.a.mente com 
ele. 

131 Em caso de trabalho prestado sob contrato, a propriedade 
dos dlreltos em inventos e informações técnicas obtidas através 
do cont.rato serão retidos pelo contratante. 

(4! A Organização também garantirá para si o direito, em 
termos e condições justas e razoáveis, de usar c fazer com que .se 
u.sem os inventos e informações técnicas dlretamente utll1za.das na 
execuçfi.o de trabalho prestado em seu beneficio, porém não tn· 
cluído no parágrafo C21. desde que esse uso seja necr.ssário para 
a reconstrução ou modificação de qualquer produto entregue 
segundo um contrato flnanclado pela Organização, e desde que 
a pessoa que realizou o trabalho seja quallf!cado ·para conceder 
esse dlrei to. 

151 O Conselho poderá, em casos individuais, aprovar um 
desvio dw; normas estabelecidas nos parágrafos (2) (b) e (4), 
qtiando, no curso ·das negociações, ror demonstrado ao _Conselho 
que, nilo havendo esse desvio, os Interesses da. Organtzaçao seriam 
prejudicados. 

(6) O Conselho também pode. em cnsos individuais onde 
circunstâncias excepciona.l:3 o permitam, aprovar um desvio das 
normas estabelecidas no parágra.!o (3), quando todas as seguintes 
condições !orem satisfeitas: 

<nl Demonstra~se ao Conselho que não havendo o desvio, 
os interesses da Organização serlwn prejudlcados. 

(b) O Conselho determina que a Organização deve ser capaz 
de assegurar proteção de patentes em qualquer pais. 

(c) Quando, e desde que o contratante não seja capn.z ou não 
deseje garantir essa protcção de patentes dentro do prazo neces-
só.rlo. · 

(71 Com relação aos inventos e informações· técnicas em que 
os dlrei tos são adquiridos pela Organização por. outros meios além 
dos descritos no parágrafo (21. a Orga.nlzação, desde que tenha 
dlreito de fazê-lo, deverá medlnnte sollcitação: 

cal Divulgar ou fazer com que se divulguem inventos e in
formações técnicas a qualquer Parte ou Sign:itárlo, sujeito a 
reembolsO de qualquer pagamento efetuado pela Organização ou 
exigido da mesma com respeito ao exercício deste direito de di
vulgação. 

Cb) Colocar à disposição de qualquer Parte ou Signatário o 
direito de divulgar ou fazer com que se dlvulguem a outros dentro 
da Jurisdição de qualquer Parte, e utlllzar, autorizar e fazer com 
que se autorizem estes oUtros a utUlzn.rem esses inventos e ip!or
ma.çõcs técnicas: 

UI Sem pagwnento, com relação ao segmento espacial da 
lNMARSAT ou qualquer estação terrena em terra ou navio, ope
rando em conjunto com o mesmo. 

(ll) Para qualquer outro fim, em termos e condições jlllllao 
e razoáveis. a serem estabelecldao entre os Signatários ou outr<>s 
sob a Jurisdição de qualquer Parte e a Organização, ou o proprie
tário dos inventos e informações técnicas ou qualquer outro órgilo 
autorizado ou 't>cssoas com interesse de propriedade no mesmo, e 
sujeito a reembolso de qualquer pagwnento e!etuado pela Orga
nização ou exigido da mesma com relação n.o exercicto desse3 
direitos. 

(81 A divulgação e utillznção e os termos e condlçóes da dl
vulgaçfi.o. c do uso, de tOdos os Inventos e Informações técnlco.s dtl.' 
quais a Organização adquiriu qualquer direito, ocorrerá de mnnelra 
não discriminatória, com relação a todos os Signatários e outros 
sob a Jurlsdlçiio das Pa.rtes. 

(91 Nada neste Artigo devert\ impedlr que a Organização, 
CElSO sejn adequada, pn.rtlcipc ·de .. contratos com PCS.'IOa3 sujeitM 
a leis domésticas e regulamentos relativos à dlvulgaçíio de infor-
mações técnicn.'l. · 

Artigo 22 

Responsnb!U~c 

As Partes não aiio, em :mn c:npacldadc como tal, rc.sjxm.:~âvcllr 
pelos u.tos c obrlgnçõcs dn. Orgn.nlznçüo, cxceto com relaçii.o n. ni\o
Pnrte.'i ou pessoas flsicn.'l ou jurld.lcns que pos.srun representnl't 

' -
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desde que essa rcsponsabutdndc se ar1gtnc de tratadoo vlgcntc:J 
entre a Parte c a. não-Po.rte em questão. No cntlU1to, isto não 
impede que uma Parte, que tenha. sldo sollcltn.do. a. pnglli' uma 
compensação segundo esse tratado a uma não-Parte ou a uma. pes
soa. tisica ou jurídica que represente, de invocar qualquer cllre1to 
que tenha segundo esse tratado, contra qualquer outra Parte. 

Artigo 23 

Custos Excluídos 
Os impostos sobre a renda. obttdu com a Organização por 

qualquer dos Signatários não tariio parte dos casto.! da Orgonl
zação. 

Artigo 24 

Auditoria 

As contas da Orgonlza~iio serão veritlc11das anualmente por 
um Auditor Independente lndléado pelo Conselho. Qualquer Parte 
ou Signatário tem direito de lnspeclonar as cont.ll.'l da Organi
zação. 

Artigo 25 

Personalidade Juridlea 

A Organização terá personalldade juridlca responsável por 
seus atas e obriga~ões. Com vistas ao seu funcionamento ade· 
quado, terá, em particular, a capacidade de contratar, adquirir, 
alugar, m·anter e desfazer-se de bens móveis e imóveis, tomar 
parte em nções legais e concluir acordo.s com Estados ou organlz9.
:ões intemaclono.Ls. 

Artigo 26 

Privilégios e lmun.ida.des 

li) Dentro do âmbito de ativldades autorizadas por esta Con
venção, a Orgo.nizo.ção e sua propriedade estarão isentas, em todos 
os Estados, Partes desto Convenção, de todos os Impostos sobre a 
renda c propriedade nacional dlreta c de taxas a!tandegárias 
.sobre sa.têllte.s de comunicações e componentes c peças para taJ.s 
satélltes. a serem lançados com vistas ao segmento espacial da 
INMARSAT. Cada Parte se compromete a empregar todos os SeWI 
estorço.s no sentido de obter, segundo as normas domésticas apU
cávels, !.'lenções de Impostos sobre a renda e propriedade direta 
c taxns alfandegárias conforme for adequado, considerando a 
natureza especial da Organlz~ão. 

12) Todos os Signatários, agindo em sua capacidade como 
tal, exceto o Signatário designado pela Parte em cujo território 
se localiza. a sede, estarão isentos de impostos nn.clonals sobre 
• renda adquirida com a organlza~ão no território dessa Parte. 

(3) ai Tão logo seJa po.ssivel, após a entrada em vigor desta 
Convenção, a Orgn.ntzasão concluirá, com qualquer Parte em cujo 
território a Organlzaçao estabelecer sua sede, ouL-os escritórios 
ou ln3talações, um acordo a ser negociado pelo conselho e apro
vado pela Assembléia, relativo aos prlvUéglos c Imunidades da 
Orgn.nização, seu Dirctor-Geral, seu pessoal, composto do especlo.
Ustns que realizam missões para a Organizn.ção e rcpr6sentantes 
de Partes e Slgnatário.s enquanto permanecem no tertitúrlo do 
Governo-sede, com o objetlvo de exercer suas 'funções. 

b) O acordo será Independente desta Convcn~ii.o c terminará 
através de acordo entre o Governo-sede e a Orga.ntza.ção, ou caso 
a sede da Organlz~iio se desloque do território do Governo-sede. 

(4) Todas as Partes além da Parte que tenha !cito um 
acordo citado no parágrafo 3, deverão, tão logo seja posslvel após 
a entrada em vigor desta Convenção, firmar um Protocolo sobre 
os privlléglo.s e Imunidades da Organlzaciio, seu Dlretor-Geral, 
seu pessoal, composto de especialistas rcaUzando missões para a 
Orgn.n1zo.ção e de representantes de Partes e ::ilgmua.nos cnqunnt.o 
permanecem no território das Partes com o objetivo de ex<;rcer 
suas !unções. O Protocolo será Independente desta Conven~ao e 
determinar~· D.S condições para o seu encerramento. 

Artigo 27 
Rel~ões com • outrns Org"aniza.ções Intemaclonals 

A Organização cooperará com as No.ções Unldns e seus órgãos. 
relacionados com a Utilização Pnclrtco. do Espaço c dos Oceano~. 
suas Agências Espccln.llzndns, bem como outras or~anlzaçõcs inter
nacionais, sobre questões de interesse comum. Em particular, a 
Organização consldcra.ró. os Resoluções c Recomendn.çõcs dn. Or
gn.niznção Mn.ritimn. Consultlvn Intergovcrnn.mentn.l pertinentes. A 
Orgo.n1zo.çüo observn.rá ns disposições pertinentes dn. Convenção 
Intcmnctonnl de Tclccomunlcnções, c os Regulamentos sob n. mes· 
ma, c con~ldcro.rà, no proJeto, desenvolvimento, construçüo e im
plnntnçüo do .segmento capnclnl dn INMARSAT c nus nnrmnl' c.">
tu.bclecldll.'l paro. reger n opcro.çüo do scgmcnW espnctn.l dn 
INMARSAT c dns c.stnçõcs tcrrena..s, ll8 Rcsoluçocs, Rccomenduçócs 
c normns J)Crtlncntcs dos órgãos dn Uniflo Intcrnuclonnl d~ Tclc
comunlcaçõcs. 

Artigo 28 

Notificação à União lntcrnaclona.l de Telecomunicações 
A pedido da Organlza~ão, a Parte cm cujo território se loca-

11znr o. sede da Organização deverá coordcnn.r n.s trcqüéncln.s que 
.serão utlllza.dn.s para. o segmento c.spncln.l c, cm nome de ca.da. 
Parte que o conscnUr, :ilotlUcn.r a União Intcrno.clono.l de Tclcco
munlcn.çõcs sobre ns frcqüênclns a. serem usn.dns c outras ln!or
mnções, segundo deter.mlna o Regulamento de Radlocomunica~ões 
à Convenção Intemnclonal de Telecomunicações. 

Artigo 29 
Retirada 

(!) Qualquer Parte ou Signatário poderá mediante noti!lca
çiio escrita ao Depositário, retirar-se voluntariamente da Organi
zação, em qualquer data. Uma vez tomada a. decisão segundo a. 
lei doméstica apllcáve!, de que o Signatário pode retirar-se será 
dado o aviso escrito ao Depositário, pela Parte que designou o 
Signatário, e a notl!lcnção signl!lcará a acelta~ão da retirada 
pela Parte. A retirada de uma Parte, em sua capacidade como tal, 
acarretará a retirada slmultánca de qualquer Slgnatái'lo designado 
pela Parte, ou da Parte em sua capacidade como Signatário, 
conforme o caso. 

(2) Mediante recebimento pelo Depositário do aviso de reti
rada, a Parte que emitir o av!.'lo e qualquer Signatário que esta 
tenha designado, ou o Signatário sobre o qual tenha sido dado 
o aviso0 conrorme o caso, deixará de ter qualquer direito de rcpre
oentaç"!' e de voto em ·qualquer órgão da Organlznção, c não terá 
obriga~ao após a data do recebimento. Entretanto, o Signatário 
que se retira. permanecerá responsável, a menos que o Conselho 
decida contrário segundo o Artigo XIII do Acordo Operacional, 
pela contribwção de sua cota de contribul~ões de copital neces
Bãrla. para cumprir os compromissos contro.tua.ls espcclflca.mente 
autorizados pela Organização antes do recebimento do aviso, c 
responsab!Udades por atas ou omissões antes· do av!.'lo. Exceto com 
relação à.s contrlbwções de capital, e exceto com relação ao Arti
go 31 desta Conven~iio e Artigo XVI do Acordo Operacional, a 
retirada será etetlva e esta Conven~iio e/ou o Acordo Oper>clonal 
deixará de vigorar para a Parte e/ou Signatário três meses à 
data de recebimento da notitlca~ão escrita citada no parágrafo I, 
por parte do Depositário. 

(3) Quando um Signatário se retira, a Parte que designou 
deverá, antes da data e!ctiva da retirada e a partir dessa data, 
jeslgnar um novo Signatário, assumir a capacidade de úm Slr.
natil.rio segundo o parágra~o (4), ou retirar-se. caso a Parte nãu 
tome qualquer atitude até a data etetiva, sem considerada afas
tada a partir dessa dota. Qualquer novo Signatário será rcspon
•llvel por todas as contribwções de capital pendentes do Signa
tário 1\"terior e pela cota proporcional de qualquer contribuição 
nccessa.rln. parn. cumprir os compromissos contratuo.is especifica
mente pela Organlza~iio, ou responsabllldades provenientes de atas 
ou oml&sõe,s, após a data de recebimento da notitlcaçiio. 

(4) Se, por algum motivo, uma Parte desejar ser substituída 
por seu Signatário designado, ou designar um novo Signatário, 
deverá notitlcar por escrito o Depositário. Com a acelta~iio, pelo 
novo Slgna.tárlo, de todll8 aa obrtga.çõcs pendentes, como cspectrtca 
a última frase do parágrafo 13), do Signatário anteriOrmente 
designado e com a assinatura do Acordo Operacional, esse Acordo 
entrará em vigor paro. o novo Signatário e deixará de vigorar 
para o Signatário anterior. 

Artigo 30 
Suspensão e Encerramento 

U l No máximo um ano após a. Diretorla. rP.cebcr o aviso por 
eRcrlto de que uma Parte demonstrou ter deixado dr: cumprir 
qualquer obrigação segundo esta. Convenção, a Assembléia, após 
considerar ns alegações feitas pelo. Parte, poderá decidir, caso jul
gue que a talha no cumprimento ocorreu de fato, e que Isto Im
pede o bom runclona.mento dn. Organização, que se encerre n. sua. 
partlclpa.ção como membro. Esta. convenção detxnri\ d~ vigorar 
para essa Parte no. data da. decisão, ou cm qualquer data posterior 
que determinar a. Assembléia. Uma. sessão extraordinó.rla. da As
semhléin poderá ser convocada para este rim. O encerramento 
acarreta.ró. a. retirada. stmultànen de qualquer Slgnutúrlo desig
nado pelo. Parte ou da Parte cm sua cnpncldnde como Slcnató.rlo, 
conforme o caso. O Acordo Operacional dclxnrá de vigorar pura o 
Signatário na data em que esta. convenção deixar de vigorar para 
a Pn.rte cm questão, cxccto com relação O.s contrtbulçõcs de cupitnl 
neccssó.rlns para cumprir os compromissos contrutunls cspeclfleu
mentc nutorlzndos pela. Orgnnlznçfio antes do cnccrrnmento, c na 
rcsponsnbllidndcs provenientes de ntos ou omissões do encerra
mento, e cxceto com relação no Artigo 31 dcstn Convcn<:ào c A:r
Ugo XVI do Acordo Operacional. 

(2) Se um Slgnntú.rlo, cm sun capncldnde como tnl, delxnr 
de cumprir qualquer obrlgnçüo segundo estn Convenção, ou o 
Acordo Operncionul ntém dus obrlgnçõcs do ArLII-tO III, tll, do 
Acordo Opcrnclonul e cssn. rnthn nüo tiver :-;Ido snnndn três meses 
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após o Sl~natá.rlo ter sido notlricndo por escrito sobre uma rcso~ 
luç~o do Conselho anotando a !allia no cumprimento, o Con:iclho, 
npos consl<{crar as alegações !citas pelo Sih'11Utó.rlo c, se for o caso, 
n parte cm questão poderá suspender os direitos do SIJ.{natârto. 
Se após um pcriodo adlclonnl de três meses c após considerar a~ 
alegações apresentadas pelo Signatário, c, se !ar o caso, pela Parte, 
o Conselho julgar que o. falha no cumprimento não foi sanada a 
AsscmblCin poderá. decidir, segundo recomendação do Conselho, 
que a participação do Slgnatàrlo como membro cntó. encerrada. 
Na data desta dcr.lsão, o encerramento se tornará c!ctlvo c o Acor
do Opernclonnl deixará de vigorar para. esse Signat,í.l.rlo, 

131 Se um Slgna.tário deixar de pagar qualquer quantia de
vida, segundo o Artigo nr r 11 do Acordo Operacional quatro me
ses após o vencimento do prazo de pagamento, os direitos do Sig
natário segundo esta Convenção e o Acordo Operacional serão 
autom~tlcam!!ntc suspensos. Se três meses após a suspensão, o 
Signatarlo nao tiver pago todas as quantias devidas, ou a Parte 
que o tiver designado não e!etuar uma substituiçãO se,.;ur1d0 a 
Artigo !!9, l4l, o Conselho após considerar as alegações apresenta
das pelo Signatário, ou pela Parte que o designou, podcri. decidir 
pelo encerramento da participação como membro da Signatário. 
A partir da data desta decisão, o Acorda Operacional deixará de 
vigorar para o Signatário. 

l4J Durante o período de suspensão dos direitos de um Slg
natá.rln, segundo os parágrafos !21 ou C3l, o Signatário continuará 
a_ ter todas as obrigações de um Signatário segundo esta Conven
çao e o Acordo Operacional. 

(5J Um S!gnatário não terá obrigações após o encerram:t:nto, 
cxceto que sem responsável pelo pagamento de sua cota de con
tribuições de capital necessá.rlas para cumprir os compromissos 
contratuais esp~cl!icamente autorizados antes do encerramento, e 
rcsponso.bUldades provenientes de ações ou omissões antes do en
cerramento, e exccto com relação ao Artigo 31 desta. Convenção e 
Artigo XVI do Acordo Operacionnl. 

161 Quando terminar a participação de um Signatário, a 
Parte que a designou, três meses a pnrtir da data do encerramento 
c com vigência a partir dessa data, designará um novo Signatário, 
assumirá à capacidade de um Signntárlo de acordo com o Arti
go 29, 141, ou se retirará, Caso a Parte não tenha tomado provi
dências até o final deste período, será. considerada a!a:-;tado. a 
partir da. data do encerramento, e esta Convenção deixarú de vi
gorar para o. P.arte a pa.rtlr destn do.ta. 

171 ~cmpre que esta Convenção deixar de vigorar para uma 
Parte, o acerto entre a Organiznção e o Signatário. deslgna~o par 
essa Parte, ou a Parte em sua qunlidade de Slgnatario, sern feita 
segundo o Artigo XIII do Acordo Operacional. 

Artigo 31 

Solução de Controvérsias 

(!J As controvérsias surgidas entre as Partes. ou entre as 
Partes e a. Organlznção, relativas nos direitos e obrigações estabe
lecidos por esta Convenção. devem ser solucionadas at.ravés de 
ncgoc!açõt~s entre ns partes Interessadas. Se após um a.no a pnrtlr 
da data cm que uma parto tenha solicitado solução, esta não !ar 
encontrada, se as partes da controvérsia não concordarem em 
apresentá-la à Corte de Justiça Internnclonal, ou a algum outra 
recurso para a solução de controvérsias, esta poderá, caso as par
tes de controvérsia concordem, ser submetida à arbitragem de 
acordo com o Anexo desta Convenção. Qualquer decisão de um 
tribunal numa controvérsia entre Partes, ou entre Partes e a Orga
nlzaçüo, nllo Impedirá nem a!etarã. uma decisão da Assembléia. 
seg-undo o Artigo 30, n l, de que a Convenção deixara de vlgornr 
puru umn ParLe. 

l:ll A menos que seja acordado mutuamente cm contrário, 
as controvérsias surgidas entre a Organização c uma ou mais Par
tes s1·~11nda os acordos concluidos entre elns, caso não sejam so
luclona'ltlN ntravés· de negocinçõc.'i um ano após a data em que 
qunlqurr parte tenha soltcitndo a sua solução, será, a pedido de 
qualq11 :r parte dn. controvérsia, submetida à. arbitragem de acordo 
com o .'111cxo desta Convençüo. 

1:11 As controvérsias surgidas entre uma ou mnis Partes c um 
ou maL ... !:il~nntárlos cm sun capacidade como tnl, relativas a di
reitos p tJllrlp;uçõcs segundo esta Convenção ou o Acordo Opern
cionnl !ifldei'Üo ser submetidas à arbitragem de acordo com o Ane
xo clt·.<;l.;~ Convcnçt1o, cnso a Parte ou Pnrtcs c o Slp;naLário ou 
Sl~~llfll.,, ;u~ cm q11estüo concordarem com cssn nrb!Lrn,~cm. 

, ·1' 1·::11.1• Arfi!{O contlnunrà n. npllcar-se n uma Pal"tl' ou n um 
Sl~!li•· r;o qnt• clt•lxar de ser umn ParLe ou 11111 Sl!;natt\rlo, com 
rc~J,,·I' eontrnverlllns relnLivn.s a direitos ~~ obriAh~ões pruvc-
nlPJil•' Intn ll1~ ten~rn sida uma Parte ou um Sit.:natúrlo. 

<I 
LutH.: •. 
ab,•l'lo..~ 
Cnn\ 

Arti~o 32 

1\ssinatura. c ltatificaç:i.o 

f~.t.a Convenção pcrmaneCI!f:.Í. aberta p~~.ra a.<;Sinatura em 
: L1~ i• sua entrada cm vigor, e a partir de então !lcani 

, .. .ra ac~1!SÜO. Todos os Paiscs podt!m tornar-se 'partes da 
.J, por meio de: 

,\ -:-:m,L\11'<.. nüo sujeita a ralltlcação, accltnção ou aprova-

b• ·'·,:;lnütnra sujeita o. rntl!ir.ação, aceitação ou aprovação 
segulil· -i•· rntll'lcaçào, aceitação ou aprovação, ou 

c, .·.'-~t:são. 

•:..:: .~ ratlncação, aceitação, aprovnçii.o ou adesão serão c! e
tunda:. 11c:,, deposito do Instrumento ndt:quado junto ao Deposi
tá.riu. 

1:i Ao t-ornar-se uma Parte desta Convcnção 1 ou em qualquer 
data po~Lcrlor, um Pais pode declarar, ntravés de notlticaçãa es
crita no !Jcpositárlo, a quais Registras de navios operando sob sua 
autor!.:~;~dt, e a quais estações terrenas em terra sob suo. jurisdição 
a C~;. Wiiío .se u plicará.. 

'~ 1 Nenhum pais se tomará uma Parte desta Convenção até 
~ue te11ha assinado, ou o órgão que designou tenha assinado o 
Acordo 'Jpcraclonal. ' 

15 • Reservas não podem ser !e! tas a esta Convenção ou no 
Acordo Operacional. 

Artigo 33 

Entrada em Vigor 

f 11 Esta Convenção entrará em vigor sessenta dias após a 
data cm que os Países representando 95 por cento das cotas de 
lnvc:>tl:nento Iniciais se tornarem Partes da Convenção. 

121 Não obstante o parã.gra!o U>, caso a Convenção não te
nha c:1trado cm vigor dentro de trinta. e seis meses após a data 
em que !ai aberta puro. assinatura, não mais entrará em vigor. 

l3 1 Pnra um país que depositar um instrumento de ratl!lca
ção, ac(•lt.ação, aprovação ou adesão após a data. em que a Con
vcnç~o 'm~rar em vigor, a .ra:uncnção, aceitação, aprovação ou 
n.desa() Lera c!elto na data do depósito. 

ArtigO 34 

Emendas 
n ~ .>1s emendas e!ctuadas nesta Convenção podem ser pro

pobta;_; pnr qualquer Parte. As emendas propostas serão submetidas 
à Dlrcto"l"~. q ~e Informará às demais Partes e Slgnat:i.rios. Ê ne
cessária uma J.f)tificnção com três meses de antecedência até ser 
feita r. :'.preclação de uma emenda. pelo Conselho, que submeterá o 
seu parCCl!r à Assembléia em um período de seis meses o. partir da 
data :k circulação da emenda. A Assembléia não considerara a 
emenda untes de seis meses a partir desta data, com relação 
a qualqw·l pnrecer emitido pelo Conselho. Este periodo, em qual
quer cu~o particular, poderá. ser reduzido pela Assembléia através 
de umu d..:cisão de substância, 

!2l Quando adotada peln Assembléia, a emenda entrará em 
vigor cento e vinte dias apos o Depositário receber q aviso de acei
tação de dois terços dos países que, na data de adoção por parte 
da Assembléia, eram Partes e representavam pelo menos dois ter
ços do total das cotas de investimento totnls. Com sua entrada 
em vigor, n emenda passará. a ser obrigatória a Uldas as Partes o 
Signatários, Inclusive aqueles que não a aceitaram. 

Artigo 35 
Depositário 

(!) O Depositário desta Convenção será o Secretário-Geral da 
Organização Maritlma Consultiva Intergovell!amentnl. 

(2) O Depositário Informará Imediatamente a todos os Es
tados signatários e Estados aderentes e a todos os Signatários o 
Jegulnte: 

a) Qualquer Assinatura da Convenção. 
bl O' depósito de qualquer Instrumento de ratilicação, o.celta

\!ÜO, aprovação ou ndesüo. 
c) A entrada cm vigor da Convenção. 
d) A ndoção de qualquer emenda à. Convcnçü.o, e sua entrndn. 

~m vigor. 
e l Qualquer notl!lcaçüo de retirada. 
n Qttnlqucr suspensão ou encerramento. 
gl Outras notl!lr.açõcs c comunicações relativas il Convcnçflo. 
13) Com a entrndu cm VIRpr dn Convenção, o DcposltU.rlo aprc-

!iCntnrll umu cópiu nutentlcadn /1 Secretaria dns Nucõc!i Unidas, 
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para registro c publicação, de acordo com o Artigo 102 da Cnrtn 
das Nações Unidas. 

Testemunho 

Em fé do que os abaixo assinados, devidamente nutor12:ndos 
por seus respectivos Governos, assinaram esta Convenção. 

Celebrado cm Londrês, este terceiro dia de setembro de mtl 
novecentos c setenta c seis, nas Linguns Inglesa, Frnnc~s~ Russa 
e E.c;panhola, todos os textos Igualmente autênticos, cm um ortgt .. 
nnl único que será depositado com o Depositário, que enviará uma 
cópia certi!lcada ao Governo 'de cada .Estado convidado a parti· 
clpnr da Conferência Internacional sobre o Estabelecimento de 
um Sistema Intcrnnctonnl de Comunicações IMnritimas por Saté
lite e ao governo de qualquer outro Estado que os assine ou venha 
a aderir a esta Convenção. 

ANEXO 

PROCEiliMENTOS PARA A SOLUÇ}\0 DE CONTROWRSIAS 
CITADA NO ARTIGO 31 DA CONVENÇAO E ARTIGO xv·, 

DO ACORDO OPERACIONAL 

Artigo 1 

As contr~vérslas da competência de um tribunal, segundo o 
Artigo 31 da Convenção, ou Artigo XVI do Acordo Operacional, 
:icrão julgadas por um tribunal formado por três membros. 

Artigo 2 

Qualquer petlclonlirio ou grupo de peticionários que pretenda 
submeter mna. controvérsia à arbitragem deverá fomeeer a cada 
replicador e à Dlretorla um documento contendo: 

a.) uma descrição completa da controvérsia, os motivos pelos 
quais cada repllcador é. solicitado a participar da arbitragem e as 
providências solicitadas. 

b) os motivos pelos quais o assunto da controvérsia é da com
petência de um tribunal, e por que as providências solicitadas po
dem ser concedidas se o tribuna! deliberar a lavor do peticionário. 

c) Uma expl!cação por que o peticionário não fo! capaz de 
chegar a um acordo sobre a controvérsia através cre negociações 
ou outras medJdas que dispensassem a. arbitragem. 

d) Prova de compromisso ou acordo dos l!tlgantes, quando Isto 
se constituir em condição para a arbitragem. 

e) O nome da pessoa designada pelo peticionó.r!o para servir 
como membro do tribunal. 

A Dtretoria distribuirá !medlatamente uma cópia do documento 
a cada Parte ou Slgn!ll;ár!o. 

Artigo 3 

(I) Sessenta d!as após a data em que as cópias do documento 
descrito no Artigo 2 !orem recebidas por todos os repl!cadores estes 
designarão em con]unto uma pessoa que atuará como membro do 
tribunal. Nesse periodo, os replicadores PO!Ierão, !soladamente ou 
em conjunto, fornecer a cadp. litigante e a D!retoria um documento 
declarando as suas respostas Individuais ou eoletlvas ao documen
to citado no Artigo 2, e incluindo qUalquer contestação proveniente 
da matéria da controvérsia. 

(2) No prazo de trinta dias após a designação dos dois mem
bros do tribunal, estes aceitarão um terceiro árbitro. Este não terá 
a mesma nactonal!dade de qualquer !ltlgante, nem residirá em 
seu terr!tórto, nem estará o. seu :rervtço. 

(3) Se um dos lados deixar de Indicar um árbitro dentro de 
período c:spt:cificado, ou se o tc::rcciro árbitro nüo for indicado dcn· 
tro do periodo especttlcado, o Presidente da Corte de Justiça ln· 
ternaclona!, ou, CIISO este seja Impedido de agir ou tiver a mesma 
naclonal!dade de um litigante, o Vlce-Presldente ou então, cato 
este seja Impedido de agir ou tiver a mesma naclonal!dade de um 
litigante, o juiz decano que não tenha a mesma naclonalldade de 
qualquer !ltlgante, poderá, mediante so!lcltação de qualquer um 
dos litigantes, Indicar um árbitro ou árbitros, con!orme o caso de 
exigir. 

(4) o terceiro árbitro atuará como presidente do tribu .ai. 
(5) O tribunal !lca constltuido assim que o presidente 1or 

escolhido. 
Artigo 4 

(1) Caso ocorro. uma vncâncln no tribunll.l por qualquer mo
tlvo que o presidente ou demais membros do tribunal julgnrcm 
csta.r rara do controle dOI:I litigantes, ou ror compnttvcl com n con
duta ndcqundn dos procedimentos de nrbltrngem, a vacánclu será 
preenchida de acordo com ns SC!~Uintcs mcdldu:;: 

nl Cnso a vncf\ncla ocorrn como rcsulln.do de nfnstnmcnto de 
um membro Indicado por umn parte dn controvérsia, cstn parte 
cscolhcrÍL um :;uhstltutn dr.i': dln~; anlJs :1 ocorri•ncla dn vncimcla 

b) Cnso n vncâncln ocorra como resultado do ntn.stnmtnto do 
presidente ou um membro lndlca.do segundo o Artigo 3, 131, será 
escolhido um substituto pela !orma descrita no parágra!o <21 ou 
(3), respecUvamente, do Artigo (31. 

(2) Caso a. va.câncJa ocorra por qua.Iquer outro motivo ou se 
ocorrer uma vacância segundo o parágrafo (1) e não for Preen
chida, os demais membros do tribunal terão o poder, nã.o obstante 
o Artigo 1, medlante solicitação de uma parte, de conUnuar o 
processo e apresentar a decisão final do tribunal, 

Artigo 5 

Cll O tribunal decidirá a data e o loca! de suas reuniões. 
(2) O processo será privado, e toda peça apresentada ao 

tribunal será con!ldenclal. Entretanto, a Organização e qualque1 
Parte que designar um Signatário que seja l!tlgante no processo 
terá,o direito de estar pres_entc, e terá acesso às peças apresen
tadas •. ~uando a Organlzaçao !or um litigante no processo, toda' 
as P~ríés e todos os Signatários terão direito de estar presentes, 
e terao acesso às peças apresentadas. 

(3) Em caso de controvérsias sobre a competência do tribu
nal, o tribunal tratará desta matéria em primeiro lugar. 

(4) O processo será conduzido por escrito, e cada p~rtc terá 
o direito de apresentar provas escritas para amparar suo...;; nlcga
ções de fato e de direito. No entanto, poderão ser apresentados 
defesas e testemunhos orais, caso o tribunal ache conveniente. 

(5) O processo terá início com a apresentação de alegação 
do petlclonârlo contendo sua defesa, fatos relacionados compro
vados por provas e principias legais cm que se baseiam. A alega. 
ção do peticlonár!o será seguida pela contestação d<:l rcpUcndor, e 
o replicador poderá apresentar uma réplica. Outras alegações se~ 
rão apresentadas somente se o tribunal determinar que são nc~ 
cessârias. 

(6) O tribunal ouvirá e determinará as contestações origina
das diretamente da matéria da controvérsia, caso as contestações 
estiverem dentro de sua competência, c:antonne detinldo no Arti~ 
go 31 da Convenção e Artigo XVI do Acordo Operacional. 

(7) Se os litigantes chegarem a um acordo du1·ante o pro
cesso, este acordo :Jerâ registrado sob a forma da decisão do trl· 
bunal concedida com a anuência dos litigantes. 

(8) Em qualquer momento do processo, o tribuna! poderá 
encerrá.·lo caso determine que a controvérsia está fora de sua 
campetõncia, confonne definido no Arttgo 31 da Convenção, ou 
Artigo XVI do Acordo Operacional, 

C9l As dellberaçõés do tribunal serão secretas. 

CIO) As decisões do tribunal serão apresentadas por escrito 
e serão con!lnnadas por voto escrito. Suas determinações c decl· 
sões devem ser apolado.s par pelo menos dois membros. Um mem
bro que discordar da decisão poderá apresentar um vota escrito 
separado. 

(11) O tribunal apresentará sua decisão à Dlretoria, que a 
distribuirá a todas as P•rtes e Signatários. 

CI21 o tribunal poderá adotar outras !ermas de processos, 
compativels com as estabelecidas por este Anexo, que sejam ade· 
quadas aos procwos. 

Artigo 6 

Caso uma parte deixe de apresentar suas alegações, a outru 
parte poderá so!lc!tar que o tribunal decida com base em sua 
alegação. Antes de divulgar sua declsão, o tribunal se ccrtttlcn.rD 
de que tem competência e de que o caso se acha fundamentado 
por fatos e por direito. 

Artigo 7 
Cll Qualquer Parte cujo Signatário seja !ltlgante terá direito 

de Intervir e tomar-se um outro litigante, A Intervenção será !cita 
por escrito em notl!lcação ao tribunal e aos demais litigantes. 

C21 Qualquer outra parte, qualquer Signatário ou a Orgnnl
-mção poderão dirigir-se no tribunal sollcltanda permissão para 
Intervir e tornnr .. se um outro Utlgante. O tribunal concederá per· 
missão cnso dett"rmlnc que o pettclonaírlo tem Interesses subsLa.n
clra.ls no caso. 

ArtiRO 8 
O tribunal poderâ 1ndlcar cspeclnllsLns para asscssor,ú-lo, me

diante sollcltaçilO de um llt.!go.nte ou por lnlclntlvn pri.prla 

Artigo 9 

Cndn Parte, cnda Sllotntó.rlo t! n Orr~nnlr.nc:ilo fornt·l~r.ritn tocln:
as lntormnçõe.s que o trlbunnl, n pedido dL• um cont.crHlnr tHt por 
lnlclatlvn próprln, detr.rmlnnr m•ce~;sr'trlns pnr;-t o l'ttenmi!t!.:tmt•t; 
to (' n rlPtt~rmln:wiio !1:1 r:ontrov~··r:.i;t 
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llrtlgo 10 

Antes da dr.clsão rtnal, o tribunal poderá indicar quaique1 
medida provisória que considerar ncccssá.rla para. prr.:$crvar ar 
respectivos direitos dos litigantes. 

Artigo 11 

fl 1 A decisão do tribunal estará. de acordo com o dlrr.lto 1n· 
temncional c baseada no seguinte: 

0.1 A Convenção c o Acordo Operacional. 
bJ Principias lcg:o.Js geralmente aceitos. 

f2l A decisão do tribunal, Inclusive qualquer dcch;ão obtidn 
através de acordo do litigante segundo o Artigo 5, f71, obrlr;:ari 
todos os lltlgantcs, c serã cumprida por eles cm boa. fé. Se a or~ 
gnnlzação for um dos llUg:a.ntes, c o tribunal decidir quO a dt!clsãa 
de qualquer órgã_o da qrganlzação é nula e sem efeito por não ser 
autorizada ou nao estar de acordo com a Convenção c o Acordo 
Operacional, a decisão do tribunal obrigará todas as Partes c Sig
natários. 

fl3J Caso surja uma controvérsia sobre a Interpretação ou 
alcance de sua decisão, o trlbuiJal o interpreLará n. pedido de qual
quer contendor. 

Artigo 12 

A menos que o tr!bunal determine cm contrário devido às 
clrcunstãnclas especificas da matéria, as despesas relativas ao trl· 
bunnl, Inclusive a remuneração dos membros do tribuno.!, serão 
pagas, em partes Iguais, por cada parte. Quando uma parte for 
formada por mnls de um litigante, o tribunal dlvldlrá a cota dessa 
parte entre os litigantes dessa parte. QUando a Organização for 
um lltlg:n.nte, suas despesas relativas à arbitragem serão conslde~ 
radns como custos administrativos da Organização, 

ACORDO OPERACIONAL SOBRE A ORGANIZi\ÇAO 
INTERNACIONAl, DE TELECOMUNICAÇõES MARITIMAS 

POR SATtLITE <INMARSATl 
Preâmbulo 

Os Signatários deste /\corda Clperaclonal: 

Considerando que os Estados Partes da Convenção sobre a Or~ 
ga.nização lntcrnacJonai de Telecomunicações Maritimas por sa
télite IINMARSIITl Incumbiram-se de n&•lnar, ou designar uma 
entidade competente para nsslnnr este Acordo Opcrnclonal, 

Acordam o seguinte: 
llrtlgo I 

Definições 
fll Para as flnnlldarlcs deste /\cardo: 
{al "Convenç5.o" deslcma a convenção sobre a Organização 

lutemnclonal de Tclccomunlcações Müritlmns por Satélite ..... . 
<INMARSATI lncluslve seu /\nexo. 

lbl "Organização" deslL'Ila a Orgnnlzação lntemaclonal de 
Tcl•comunlcações MarlUmas por Satélite IINMIIRSATI cstabelc
clda pela Convcucão, 

lcl "Amortlzacão" compreende a dcprectação; não abrange 
compcn!)ação pela utilização de capital. 

f2l As detinlções contidas no Artigo 1 da Convenção se apll· 
cal'õ.o a este Acordo. 

/\rUga II 
Direitos e Obrigações dos Signn.W.rios 

111 Cndn Slgnató.rlo adquire os direitos estabelecidos para 
os Signatãrlos da Convenção e deste Acordo, c compromete-se n 
cumprir ns obrigações que lhe são designadas por estes dois ins
trumentos. 

121 Cadn Slgnnt:irio n~lrá de acordo com todas as dispas!~ 
~!ÕCS dn Convençíto c deste Acordo. 

Artigo III 

Contribuh:õt.-:t de Capital 

111 Nn proporção de sua cota de Investimento, t:nda Slgnatti.· 
rio fnrã contribuições pnrn ns exigências de cnpltnl da Orgnnlzn· 
çüo, c recebern. n restltulçüo de capital c n compcn.snçfio pelo uso 
do cnpltnl, segundo dctcrmlnnçüo do Con:-;elho, de acordo com a 
Convençúo c cslc Acordo. 

121 As cxlr,t!nclns de cnpltal comprccndcrClo: 
ofn 1 Todos os custos dlrctos t' Jndlretos do projeto, desenvolvi~ 

mcnlo, aquisição, conlitruçüo e lmplnntnçüo do segmento cspncinl 
da INMARSAT, da ttr]Uish;i1o do~ ctlrcltos contratuais por mela de 
aluguel, e de outra propi·Jcdndc dn úr1~ani~aç{lo. 

1 b ~ Os fundo.'> neccssúl'lllS uo:-; t!II.St.o.s <te uJwra<:ilO, mnnutr.nçllo 
t' a<lmlnl8ll'm.~úo da Or~anlza~·úo .'lt'~~urHto a clisponlhl\lctnd<~ dl' 
I!'!Hia.'l, para fa:wr fi'Plllt_• a t•s!t•s t!W•ln~;. t' :;L'I~lmdn o t\rtlgn Vlll 1:11. 

(C 1 Pagamentos feitos pelos SJgnató.rios segundo o Artigo XI. 

t3) serilo acrescentados Juros, a uma taxa a ser determina~ 
da pelo Conselho, a qualquer quantia não paga upó.s a data pro~ 
gramada para o pagamento determinado pelo Conselho, 

141 se, durante o perlodo até a primeira determinação de 
cotas de Investimento com base nn utilização segundo o ArUgo 
V, a quantia total de contribuições de capital que os SIJ;-nat~rlos 
devem pa~ar cm qualquer ano tinancciro for superior a clnqucn· 
ta por cento do capital m:i.xlmo estabelecido. ou segundo o Artigo 
IV o Conselho considerará a adoção de outros acordos, Inclusive o 
tlrianclamcnto tcrr.porário de débito, para permitir que os Slgna· 
t:irlos que n.'islm desejarem, paguem as contribuições adicionais nos 
anos seguintes, cm prestações. O Conselho determinará n taxa 
de Juros a ser aplicada nestes casos, refletindo os custos adlclo~ 
nn\s da Ocgan\zaçf\o. 

1\r\lgo IV 
Teto de C<Lpita.l 

A soma das contribuições de capital liquido dos Signatã.rios, 
e dos compromissos contratuais de capital da Organização que 
cstl\"crem pendentes, devera limitar-se a um teta mãxlmo. Esta so. 
ma consistirá nas contribuições de capital cumulativo !citas pelos 
Signatários segundo o Artigo III, menos o capital cumulativo a 
eles restituído segundo este Acordo, mais a quantia pendente dos 
compromissos contratuais de capital da Organização. O capital 
mãxlmo Inicial scrã de 200 milhões de dólares norte~americanos. 
o conselho terá autoridade para ajustar o capital máximo. 

1\rtlgo v 
~ota.s de Investimento 

11 l As cotas de Investimento dos Stgnatâ.rtos serão detenni
nadns com base na utilização do segmento espacial da INMARSAT. 
Cada Signatário terâ. uma cota de investimento igual à sua por~ 
centagem do total de utlllzação do segmento espacial da ..... . 
lNMARSAT por todos os Signatários. 11 ullllzação do segmento 
r.spaclal da INMARSAT ser:i medida em termos das taxas CD· 
bradas pela Organização pelo uso do segmento espacial da ..... . 
INMIIRSAT, segundo o 1\rtlgo 19 da Convenção e llrtlgo VIII deste 
Acordo. 

f2l com o objetlvo de determinar as cotas de Investimento, a 
utlll:zação em ambas n.s dlreçõcs será dlvidld::t em duas partes 
iguais, uma parte do navio c outra parte terrestre. A parte rela~ 
clonada ao navio onde se origina ou termina o trãtego será. atrl· 
buida ao Signatário da Parte sob cuja autoridade o navio estã 
operando . .A parte associada ao território onde se origina ou ter· 
mina o tráfego serã atribuída ao Signatário da Parte em cujo 
território o tr:itego se origina ou tennina. Entretanto, quando, 
com relação a qualquer Signatirlo, o coeficiente entre a parte do 
navio c a parte terrestre ror superior a 20:1, esse Signatãrio, por 
melo de sollcttação ao Conselho, rcceberà a atrlbulção de uma ut1-
llzação equivalente ao dobro da parte terrestre, ou uma coto. de 
investimento de 0,1%, o que ror mais alto. As estruturas que opc· 
rnm no mar, para as quais o Conselho permitiu o acesso aO seg· 
menta ~paclal da INW..ARSAT, serão consideradas l!omo navios, 
St!gundo os objetlvos deste parãgraro. 

131 Antes da determinação das cotas de Investimento com 
base na utlllzação, segundo os parágrafos{)), 121 e'f41, a cola de 
Jnvestlmcnto de cada Signatârio será estabelecida segundo o 
Anexo deste Acordo, 

14 l 11 prlmelra determinação das cotas de Investimento com 
base na utilização, segundo os parágrafos n) e (2), se ró. feito. no 
mlnlmo dois c no mãxlmo três anos após o Inicio da utlllzação opc
roclonal do segmento espacial da INMARS.AT nas regiões do 
Oceano Atlântico, Pacítlco c tndico, sendo a data precisa da de
terminação decidida pelo Conselho. Com vistas a esta primeira 
determinação, a uttllzação será ~medida dul'll;nte o periodo de um 
ano anterior a esta determlnnçao. 

f 5 I Após a primelrn detennlnnção com ba..~e na utlllznc;ão, 
as cotas de Investimento serão novamente dctermlnndns, passando 
n. vigorar: 

tal Após os lntervalo.s de um ano seguintes b. primeira dc
termlnnçliO das cotn.s de lnvcstlmcnto com bo.sc na utilização, de 
acordo com n utllizaçúo de t.odos os Slgnntúrlos durante o ano 
anterior. 

lbl Após a data de entrada cm vl~or deste Acordo para um 
novo Slgnntárlo. 

IC) Após n data vl~cnte de retirada ou t~rmlno de purtlcl~ 
pnçüo dt~ um Sl~nat:\rlo. 

r(il. A cota de lnvt'stlmcnto de um Sl~natJi.rlo que se torna 
Sli{Otüarlu após a prlnwira (Jctcrmlnnçüo ctn:; cotas de lnvc!'ltlmen~ 
t<J <~om bnsl' na ulllb:açiw st•rú dctcrrnlnadn Pl'lo Conselho. 

r71 Nn medida t•m que uma rota de lnvt•i;t\mt_•nto l~ deter
minada st·~~tmdo o par;q;l·aro 1!11 1111 ou r e), uu par:\grafo un, a.'i 
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rota::; dr. Jnvcst!mcnto de tactos os demais Slgnntó.rins scrflo ajus
tadas nn proporçao cm que a:::; suas respectivas cotas de lnvestf
mcnto mantem entre si, possuidns antes desse njust('. Com a rctl
rada ou ténntno de partlrlpnção de um Slrrnatârlo, ns cotas de 
Investimento de 0,05% determlnnda.s .<;egundo o pnriL~;rn!o (8) 
não serão aumentadas. 

181 NUa obstante qualquer dctermlnaçllo deste Artigo, nenhum 
Slg:natârlo terá urna cotn de Investimento interior a. 0,05% dn.s 
cotas totuls de investimento. 

19 l Em qualquer nova clctcrrnlnaçáo das cotas de lnvcstl
mcnto, a cota dc·qualqucr Sig:natú.rlo não seró aum~ntndn ~c um o. 
vez cm mais de 50% de sua cata Inicial, nem scr:í. dlmlnu1da. cm 
mais de so•;:. de ~un cota atual. 

I lO J Qua1squcr cotas de investimento não alocadas, após a 
apJicaGúo das paró.gra!os 121 c 19) serão orcrccldns c ra.tendns 
pelo Conselho entre as Slgnntãrlos que desejarem aumentar suas 
cotas. de investimento. Essa distribuição adicional não aumentará 
qualquer cota em mais de 50% da. cota de investimento ntunl de 
um Slgnat:í.rio, 

1111 Quaisquer cotas residuais de investimento que nüo ra. 
rem alacn.dns após a apltcação do pnrúgrn!o 110), serão rateadas 
entre os Signatários cm proporção ás cotas de Investimento que, 
cm caso contrário, seriam aplicadas após qualquer nova determina
ção, sujeito aos parágraros 18) e 191. 

I 121 Mediante solicitação de um Signatário, o Conselho po
derá alocar para o mesmo, uma cota de 1nvesttrnento inferior à 
sua cota determinada segundo os parágrafos (!) a 171 e 191 a Oll, 
caso a rcducão seja totalmente absorvida pela aceitação voluntária 
de outros S!gnatá.rfos pelo aumento de suas cotas de Investimento. 
O Conselho adotará 'medidas relativas à distribuição cqult<Ltlva 
da cota ou cotas liberadas entre os Signatários que desejem au
mentar suas cotas. 

Artigo VI 

Aju."it.es Fina.nce1jros entre os Signatários 

t 11 Em cada determinação de cotas de investimento, após a 
determinação 1nfclal segulndo·se á entrada em vigor deste Acor. 
do, serüo realizados ajustes financeiros entre os Signatários, atra
vés da Organização com ba5e em 11ma nvallnção cfctuadn. segun
do o parágrafo 12). Os valores desses ajustes !lnaneelros serão 
c!Ctcrmlnados com ·relação a cada Signatário aplicando-se à avn.
Ilução a diferença, se houver, entre a nova cota de Investimento 
de cada Signatário, c n sua cota de investimento nnte.s da de
terminação. 

(2) A avaliação será erctunda da seguinte maneira~ 

rnl Dedução, no custo de aquisição original de toda proprie
dade segundo registro nus conto.s da Or(ranlzação, na. data do 
ajuste, Inclusive todo o lucro capitalizado e despesas cnpltnllzadns, 
da .soma de: 

(1) amortização acumulada. segundo registro nas contas da 
Organl:z:ação, na data. do ajuste. 

III l empréstimos c outras contas pagáveis pela Organlzru;ão 
na data do ajuste, 

lbl Ajuste dos resultados detidos segundo o subpnrú.g,raro tal 
ntravés do acrP:sclmo ou dedução de uma outm quantia rcprcscn· 
LJndo qunlqu~r lnsuClciêncla ou excesao, respt:'cUvn~nentc, na pa
gamento, por parte da Organiza<:âO, de compensaçao pelo uso de 
capital a. partir da entrada em vigor deste Acordo, ate a data vl
gcnt<. da avaliação relntlva O quantia acumulada devida segundo 
este Acordo, á tnxa ou taxas de compensação pelo uso de capital 
crn vigor durnnte os periodos em qua~ as taxas pertinentes foram 
ilf'!li~.:;'tvt:i~. t:onw t::-.tuht:lt:\:t: o Con~dho sr.:gundll o Artigo VIl. Com o propô· 
~i to dt: av;diar :1 yu;ulliôllJUt: r~:pr~:~t:lll:l quaiyllcr insuficiência ou t:xccsso de 
p:~p.:tmcnt11, a ~.:nmpcn~:H.;fto Ucvida :-.cr[t cal~.:ul;~da t:m buscs mensais, rcl;.ttiva 
;, qu:ull\a liquid:t Uo:-. clcmcntm Ucsaitn~ nn subrarf1grafo (a). 

13 l Os pnga.mentos devidos pelos c nos Slgnntó.rlos sc1~undc 
este Artigo serão efctundos cm dntn decidida pelo Conselho. Os 
juros, a uma taxa detennlnada pelo Conselho, serão acrescentados 
u qualquer quantia. nüo paga após essa dntn. 

Artigo VII 
PagiLitlento elas Taxas de UllllzaçüO 

lll As taxas de utilização estabelecidas segundo o Artigo ID 
du Convenção serão pagá. veis pelos Slp;nutárlos ou entidades nuto
rlzndn.s de telccomunlcuções, de acordo com as medidas ndotuda.s 
pelo Conselho. Jo:ssus medidas obcdcccrúo, tnnto quanto posstvcl, 
aos métodos fntcrnnclonnis reconhecidos de contnblllzuf,'flO cm te
lccom unlcnções. 

t2l 1\ menos que o Conselho decida cm contrário, o~ Sl~!llU· 
tnrios t• cntldndcs aut.m·tzadtw de tt:ler.omunlcrlf,!Ól!S :_!erüo tl•spon
iiávels J1rtn prP:;tnr;fi.o de lnrormnçõcs i1 Orguni:t.tu;ao, Jllll'ft t)UL' 
e:-otn detprmlne toda a utlllz:u;úo do :ii'Jnnento pspaclal da 

INr..-tARSAT, e determine a:-> cotm; dt' Investimento. u Const·IIJO nc1_o
turú normas parn aprcsentaçúo dll:i lnformaçõt~:; il Or~n.nJzaçao. 

f3) O Conselho lnstltulrrl qualquer sançüo adequada em cas011 
onde os pagnmentos de taxas de utitlznçüo cstlvercrn cm atru...-;o 
durnnt~ quatro meses ou mnis, apos n duto. devida. 

14) Ser:í. determinada pelo Conselho umn tuxa de juras qul' 
incidirá sobre qualquer quantia niio paga npós n data de paga
mento determinada pelo Conselho. 

Artt~o VIII 
Renda.~ 

( 1) As rendas obtidas pela Organização serão em geral apll· 
co.das, na medida em que essas rendas permitirem, segundo n se
guinte ordem de prlortdnde, a menos que o Conselho decida cm 
contrário: 

(a) Para pagar os custos relativos ô. operação, manutenção c 
administração. 

(bl Para proporcionar recursos de operação qu~ o Conselho 
venha n considerar .necessários. 

fel Para pagar os Signatários, em proporção às suas respcc
Uvas cotas de investimento, valores que representem uma res
tituição de capital cm Quantia equivalente as determinações de 
arnortlzação estabelecidas pelo Conselho, c registradas nns contas 
da Organização. 

ldl Para pagar um Signatário que se tenha retirado da Or
ganização ou cuja participação r.omo membro tenha se encerrado, 
as somas que lhe são devidas segundo .o Artigo XIII. 

fe) Para pagar os Signatários, de torma cumulativa em propor
ção à.s suas respectivas cotas de investimento, o saldo disponivcl 
paro. a compensação, devido ao uso de capttnl. 

(2) Ao determinar a taxa de compensação pelo uso de capital 
nas Signatárias, o Conselho lncluirà uma dotação para os riscas 
provenientes do Investimento !cito na INMARSAT c, considerando 
essa dotação, tlxarã a taxa tão próxima quanto passivei do custo 
do dinheiro dos mercados mundiais. 

(3) VIsto que as rendas obtidas pela Organização são ln~mfl
clentes para fazer !rente aos custos de operação, manutenção c 
administração da Organização o Conselho poder:í. decidir supe~ 
rar essa lnsurtclêncla utilizando os fundos de operação da Dr
r.nnlzação, através de acordos de saque a. descoberto, fazendo um 
ernpréstlmo, solicitando que os Stgnn.tirlos façam contribuições 
de capital proporcionais i:Ls suas cotas de Investimento atunls, ou 
através de qualquer combinação dc.'ltas medidas. 

ArtigO IX 
Acerto de Contas 

ru O acerto d~ contas entre os Slb'11tlt:irlos c n Organl;mção, 
com relação às trnnsaçõcs rlnancelras segundo os Arti~os lll, Vl, 
VII e VIII, será e!ctundo de tal modo, que os fundo::. transr~rldos 
entre os Sl~;natár:os·e a Organização bem como os rundos l. dis
posição da Or(;'nnlzação como excesso dos fundos opcrn.clonal::i con
siderados necessárias pt!lo Conselho, serão mantidos na nível mats 
reduzido posslvel. 

. r2 r Todos Wi pagn.mcnt..os tmtre os Sl~natários c ~l Orgaplza
çao. St!Rundo este Acordo, sL•rão efetuados em moeda facllmentc 
conversivci c aceita pelo credor. 

A"tlgo X 
fo'inanciamento de Dc!bitos 

11' A Orguntzação, segundo dcclsào do Conselho, poderá csln
belecer acordos com saque n descoberto, com o obJctlvo de sutls~ 
fazer as deflcll-nclas flnancclrns, até o recebimento dr~ rendas 
apropriadas ou contribuições de capital. 

121 Em c:ircunstinclas cxcepclonnl.'\, a OrJ;untzuçii.o podt•rn fn.· 
Zl!r empréstimos Sf!RUndo decisão do Conselho, com o objetlvo de 
flnunclar qualquer atlvldade ndotadn peta Qrganlza~·üo, dí' acordo 
com o Artigo :i dn Convenção, ou para saldnr qualquer compro. 
mls.'io fJnanceiro por ela assumido, As quantias pcndentr~s desses 
empréstimos serão consideradas como compromissos contrn.Lual/'i 
de capital segundo o Artigo IV. 

Artigo XI 

ltesponsahllidndc 

r 1 I Se a Orgnntzaçilo for sollcituda n pu~nr, ntravús de uma 
dccluflo obrigntórJn tomndn por um LrlbtmaJ comp•.>tcntc. ou como 
rcsultmlo dt: um ncordo feito pelo Consell1o, qualqw!r quantia, ln. 
cluslw custo~ I' dr.c;pv:W.'i a t.•li! Fl.'lu.cJonadas, provcniL.'UI.t•s de <]HUI· 
quer nçúo ou obrl~açi'10 dn Orp;anl'l.;u;uo d1~tuucla uu ll.';surnhla ~iL!
I{~In(Jo a Convt·n~üo ou ~~:ltl' Ar.ordo, os SIRnat!Lrln.'i, dt•:;Ue Qll•~ n 
dJVl!l~t nilo Sl'jói 1mldacttl atntvt;~ dt• hllf~'lÜí':H~'i•o. S~'t:um ou outra 
JrJnnulu l'lnant:Pira, dL'Vt~rao f1<1J'.<Ir iL Qrganl't.tii,';L1l a quunll.l n~\o 
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saldada, em prnpr.rc:"Jn H" su;•o.: ··,.-:~wr:tJ•;:~:; c·ot:1~ (je lnw.'itlmento, 
na data cm qu~ t1~vc lnir.lu o cornpromls:-;o financeiro, não obstante 
qualquer lPI.o ~stabelecido pelo ArL!~o IV, ou seRundo suas d4~tcr
minações. 

t2) s~~ um Slgnnt:irlo, n1!ssa qualidade, for solicitado a. pu.gar, 
através de uma decisão obrlg:atóna tomada por um tribunal com
petente, ou como resultado de um acordo !cito pelo Conselho, 
qualquer quantia, inclusive cust.os e despesas a ele relacionadas, 
provenientes de qualquer ação ou obrigação da Organização, e!e
tunda ou u::;sumlda segundo ã Convenção ou este .Acordo, a. Orga.
nlzaçii.o n~mbolsará. o Signatário na medida em que o Signatário 
tiver saldado a. divida. 

(3 1 Se esta divida for Imputada a um Signatário, esse Slgnaw 
tárlo, como condição de pagamento por parte da Organização, dew 
verá notittca.r imediatamente a Organização sobre a divida, e de
verá dar-lhe a oportunidade de assessorar ou conduzir a defesa 
ou outra disposição da reclamação e, até onde permite a. lei de 
jurisdição em que a reivindicação é feita, tornar-se uma pa.rte do 
processo, com o Signatário ou em substituição a ele. 

141 Se a Organização for solicitada. a reembolsar um Signatá
rio segundo este Artigo, os Signatários, desde que o reembolso não 
seja pagável através de indenlzação, seguro ou outra fórmula fl
nancelra, deverão pagar à Organização a quantia não saldada do 
reembolso reivindlcado, em proporção às suas respectivas cotas de 
investimento, na data em que o compromisso financeiro !ai assu
mido, não obstante qualquer teto estabelecido pelo ArUKO IV ou 
segundo sua determinação. 

Artigo xn 

Lib..,ação de ResponsabiUdade resultante da 
Prestação de Serviços de Telecomunicações 

Nem a Organização, nem qualquer Signatário nessa qualidade, 
nem qualquer funcionário ou empregado de qualquer um deles, 
nem qualquer membro da diretoria de qualquer Signatário, nem 
qualquer representante de qualquer órgão da Organização no cum
primento de suas !unções, será responsá.vel perante qualquer SJg
na tárlo ou a Organização, por perdas c danos sofridos par motivo 
de Indisponibilidade, demora ou defeitos nos serv1çot: de telecomu
nicações prestadas ou a serem prestados segundo a Convenção ou 
este Acordo. 

Artigo XIII 

Liquidação após Retira.da ou Encerramento 

f1 1 Três meses após a data eletiva da retirada ou encerra
mento de participação como membro, de um Stgnatá.rto, segundo 
os Art1go~J 29 ou 30 da Convenção, o Conselho noti!lcará o Signn..:. 
tó.rlo sobre a avaliação feita, pelo Conselho, de sua condição finan
ceira quantQ à. Organização. na data efetiva de sua retirada cu 
encerramento, c das termos propostos para a liquidação, segundo o 
paragrafo 131. A nctilicação compreendera um extrato com: 

10.1 A quantia pagável ao Slbrnatário peln Organização, calcula
da milltiplicanda~se a sua cata de Investimento, na data efetlva 
<la retirada ou encerl'n.mcntll, pela quantia estnbeleclda em uma 
avaliação ~.~retuadn. nessa data segundo o Artigo VI. 

1 bl QunlQUL'r qua.ntia a .ser paga :1 Organização pelo Slgnatá~ 
rio. representando sua cota de contribuições d~ cnpit.al cm com
promi.-;.sn.s contraLuai.-:i t'SPt"CJrlcamentc autorizados ante~ do rece
Uunenta do nvl.so da decisão de ~t! rt:'tlrnr ou, contormc o cnso, an
le.s da data c!ettva do encerramento, juntamente com o p!Jno de 
pa~amento propost(), 

1 c' Qualqut'r outra quantia devldiL il Orgnnlznçii.o pelo St~nn~ 
tarJo, tl.it data t•fdlva 

1
da rL•tirada ou r.nct~rmnlt!nto. 

1:,! 1 Nn sua avaliação segundo o purúgraru t 1 J, o Conselho 
Jlodn:l clech.lir t•xunlr o Slfnln.t:í.rto, t!'m parte ou no lotnl de :.ua 
rt'.'>pnnsahllldndc dt~ conLrlbu.lção de sun cota dt• contrlbulçôcs de 
capital C'm compromi.S50.'i contratua.ls cspL>.ctl!camcntc aut.or!Z;J.dos, 
,. cumproml~so~ financeiros provenltntcs de nllls ou omissões an
~t•riort)~ ao recebimento do aviso da dt!'CI!i(W de ret.lrar-s\! ou, con
tornw o ca.so, da ctat:l L•!ctlvn do cnccrrnnwnto. 

,31 Dt~pcndendo elo paR"anwnt.o !cito pelo Slgnntó.rio de quaJ~ 
qut•r qunnlla por t•lt• devida Sl'~Undo o.s .subpn.r:'l.gra.!os 111 tbl c fel, 
a Org-anlzn~·úo. con~ldt!rnndo o ArLlr.o VIII. rt!Stltuiró. no Slgnat.árta 
n.'i Cjtmntin.-; cltacln~ no.-: subparll.r;-rn.ros 11 I 1a 1 e lbl durante um 
Jl••riudo nropordonal ao período durante o qua.l os demn.ts signatá
rios rect•bl'rftu u n~:-;t\Luh;üo dt~ :mas contribuiç-ões, ou antes, se o 
Cons~·lho ns~lm clccldlr. O Con:wlho rtetermlnarlÍ. a tnxn de juros 
a .st~l" paJ~a neto ou ao Sl!wnt.arlo, com rclnt;üo n qualquer quu.nttn 
que, JWrhKUcanwntr, fique pendente dt· 1\qu!da(,'úo. 

1·11 :\ lllt'!ln.s qut~ o Consdho dt~clda t'rr. contrúrlo, umn llqu.l
duçúo :;c~\liH!u t•stc 1\rtlgo nún t•:<lmlr~·~ o Slg-natnrlo dt• :;uu abri. 
l~n~·ún dt• t·on1rlbull' eom sua cota nos cnmproml~;~o:; n:i.o contra
t.uaJ:.i proVL'Illt'H1t.•s dt~ cust''"" •HI oml~:;(}l·~ ela On~antzlu~ún. :~nt.c:; cln 

data dr. recebimento do avisa dn decisão de retirar-se ou, cantor
me o ca.so, antes da data e!etlva do encerramento. 

151 O S!Rnntárlo rão perderá qualquer direito adquirido na 
sua qualidade C<Jmo tal, que de outra forma prosseguiria apÓs a 
data efetlva da retirada. ou encerramento, c pelo qual nã.o !ol com
pensado na liquidação, segundo este artigo. 

Artigo XIV 
Aprovação da. Estação Terrena. 

'1 I ~·!Jm de utilizar o segmento espccJal da INMARSAT, todas 
n.s estaçocs terrenas precisarão de aprovação da Organização,. de 
acordo com os critérios e normas estabelecidas pelo Conselho, 
segundo o Artigo 15 ICl da Convenção. 

l2 I Qualquer solicitação de aprovação será apresentada a Or~ 
gnnlzação pelo Signatário da parte em cujo território a estação 
terrcn~ em terra se localiza, ou estará localizada, ou pela Parte ou 
Signatnrio da Parte sob cuja autoridade a estação terrena de um 
navio ou em uma estrutura funcionando n.o mar tem permissão 
ou, com relação às estações terrenas local.lza.das em um território 
ou navio ou estrutura funcionando no ma.r que não se encontram 
sob a Jurisdição de uma Parte por uma entidade autorizada de 
teleeom unlcnçõcs. ' 

I~ I Cada solicitante citado no pará.gra.!o t2l, com relação às 
estaçoes terrenas para a.s quais apresentou uma solicitação, será 
r~po.n.sável perante n. OrganJzaçâo pela adequaçã.o dessas esta
çoes as normas e padrões especificadas pela Organização, a menos 
que, no caso de um Signatário que tenha apresentado uma sollci
taçao, n Parte que o designou assuma esta r.esponsabllldade. 

Artigo XV 
Ulillz~ão do Sermcmto Espacial da JNMARSAT 

til Qualquer solicitação de utlllz~ão do segmento espacial 
de INMARSAT sera apresentada à Organização por um Signatário 
ou. em caso de terr!tórla que não esteja sob a jurisdição de uma 
Parte, por uma entidade autorizada de teleeomunieações. 

.121 A utilização será autorizada pela Organização, segundo os 
cri terias c normas estabelecidos pelo Conselho, segundo o Artigo 15 
1c1 da Convenc:ão. 

131 Cada Signatario, ou entidade autorizada de telecomunlea
ções para a qual foi aut.orlzo.da a utUlzação do segmento espa.clal 
da INMARS.~T. será responsável pelo cumprimento de todas as 
cond!ções estabelecidas pela Organização com respeito a essa uU
Uzaçao, a menos que, no caso de um Signatário que tenha apre
sentado uma soUcitação, a Parte que o designou assuma à respon
sa.btudade pelas autorizações concedidas com respeLt.o a todas ou 
alguma das estações terrenas que não são de propriedade nem são 
operadas por esse Signatário. 

Artigo XVI 
Solução de Controvérsias 

(1 l As controvCrstas surgidas entre os stgna.tárloo, ou entre os 
Slgnatârio.s e a Organização, relativas a direitos e obrigações se
gundo a Convencão ou este Acordo, devem ser solucinnadas atra
vés de negociações entre as partes. Se dentro de um ano, após 
qualquer parte cm controvérsia ter solicltndo sua solução, esta. não 
!ar alcnnc;:ada, e se uma determinada normo. de saJ.ução de con
trovérsias nii.o ror acordada entre as po.rtcs da controvérsia, 'esta. 
seril. submetida b. nrbltragem, de acordo com o Anexo da. Con
venção, a. pedido de qualquer parte em controvérsia. 

~~~ A menos que seja mutuamente acordado em contrário, as 
dlver~ênctns surgidns entre n Organlznçüo e um ou mais Signntá~ 
rios .segundo ncordos celebrados entre eles serão submetidns iL ar
bltra~cm, de acorda com o Anexo da Convenção, a. pedido de uma 
da~ pa.rtC's da controvCrsln, dentro de um período de um ano a. 
partir do momento cm que a. solução !ol soUcitnda por qualquer 
part.t: da controver.sla. · 

13J Um· Sl~attl.rio que deix~ de ser Signatário permanecerá 
comprometido, atrnvés destA:! Artigo, com relação n controvérsias 
relntlvn.s a dlr~l~ e obrigações provenientes do !nto de ter sido 
um Slg-Tmtlirlo deste Acordo. 

Artigo XVII 
Entrada em Vigor 

11 1 Este Acordo cntrarú. em vigor para um Signatário na. 
data L•m que a Convcnç;..o entrar cm vigor para a respectiva. Pn.rt.e, 
dC' n.cordo com o Artigo 33 da convcnç:~o. 

t:!1 Este Acordo contJnunriL cm vlr.or pelo tempo em que n 
Convl•nçila permanecer em vigor. 

.1\rtlgo XVIII 
Enumda..<J 

I I l As Prnenda~ a f':-;lt• Acordo poden\o .ser propostll..S por qual
quer Parte ou Sl!~nutárlo. As f'ffil•nda.'i propostas seriia submetida.'\ 
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il. Dlrctorln, que lnfonnru-á ils dcmnts Partes c Slgnnttlrlos. ll ile
ccssó.rlo um aviso de trCs meses de antcccdCncla, antes do. consl
dcrnçãc de uma emenda por parte do Conselho. Durante este pe
ríodo, n Dlretorla solicitará c fará circular o parecer de todos os 
Slgnutárlos. O Conselho consldcrará. as emendas no prazo de seis 
meses n pnrtlr de sun clrculnção. A Assembléia considerará. a emen
da no máximo seis meses o. pós a aprovnçã.o do Conselho,. Este pe
ríodo pode ser reduzido, em qun.lquer caso pnrtlcular, pela Assem
bicHa, através de uma decisão de substância. 

121 Cnso conrtrmndn pela Assembléia, após n aprovação do 
Conselho, n emenda entrará cm vigor cento c vinte dias após o 
Dcposltário ter recebido o comunicado de sua aprovação de dois 
tcrÇ'os dos Slgnató.rios, que, por ocasião da contlrmaçõ.o da Assem
bléia, eram Signatários e possulnm pelo menos dois terços do total 
das cotas de Investimento. A notificação da aprovação da emenda 
ser:i. transmitida ao Depositário somente pela Parte conrerncnte, 
e n transmissão expressará. a aceitação da emenda peJa. Parte. 
Com. sua entrada em vigor, a emenda passará a ser obrigatória a 
todos os Sign:ttítrius, inclusive aqueles que nno a aceitaram. 

Artigo XIX 
Depositário 

!li O Depositário deste A<:ordo será o Secretárlo-Cl<lral da 
Organização Mnrltima Consultiva Intergovernnmental. 

!21 O Depositário Informará Imediatamente n todos os Pulses 
Signatários e Pnises pnrtlclpnntes e n .todos os Signatários o se
guinte: 

lal Qualquer assinatura deste Acordo, 
!bl Entrada em vigor de6te Acordo. 
(cl Adoção de qualquer emenda a este Acordo e sua entrada. 

em vigor. 
!dI Qualquer notl!lcnção de retirada. 
le) Qualquer suspensão ou encerramento. 
(f) Outras notl!lcnções e comunicações relativas a este Acordo. 
!31 Com. a entrada em vigor deste Acordo, o Depositário en-

viará uma copia autenticada à Secretaria dns Nações Unidas pum 
registro e publicação de acordo com o Artigo 102 da cartí. das 
Nações Unidas. 

Testemunho 
Em fé do que os nbnlxo assinados, devidamente autorizados, 

assinaram este Acordo. 

Celebrado em Londres este terceiro dia de setembro de mil no
vecentos e setenta e seis nas linguas Inglesa, Francesa, Russa e 
Eopanholn, sendo todos os textos Igualmente autêntiC<Js, em um 
único original quo será entregue no Depositário, que envlnrtl uma 
cópia autenticada ao Governo de cada Estudo convidado a assistir 
a Conferência Internacional sobre o estabelecimento de um Sistema 
Internacional de Telecomunicações Mnritlmns por Snlléllte, no 
Governo de qualquer outro Estado que assine ou venha a aderir a 
esta convenção, e a cada Signatário, 

ANEXO 
COTAS DE I.NVmTIMENTO ANTES DA PRIMEil!J\ 

DETERMINAÇ.AO COM BASE NA UTILIZAÇAO 

Ca) As cotas lnlcla.ls de Investimento doo S!gnatárlos dos Pai
,.,. allalxo relacionados serão as seguintes: 

·E>tndos Unidos ......... , ..................... .. 
Reino Unido .................................. . 
URS, RBS da Bielorússia e RBS da UcrAnla .... . 
Noruega ....................................... . 
Japão ......................................... . 
Itália .......................................... . 
França .. , ..................................... . 
Alemanha, República Fcdcrnt dn , . , ........... . 
Grécia ................................. , ....... . 
Holanda .................. , .. , , .. , ............. . 
Cnnndá ...................................... .. 
Espanha ................. , .................... . 
Suécia ......................................... . 
Dinamarca. ...•.•...........•................... 
Austrtllln .................................. . 
!ndln .......................................... . 
Brasil .................................... . 
Covelte ............................. . 
Polónia ........................ , ....... . 

17.00 
12.00 
11.00 
9.50 
8.45 
4.37 
3.50 
3.50 
3,50 
3.50 
3.20 
2.50 
2.30 
2.10 
2.00 
2.00 
].50 
1.18 
l.11l 

Argentina . . . . . . . . ........... . 
Bélgica .. .. . .. .. .. . . .. ................. . 
Flnlimdla .................................... .. 
RcpUbllcn Democró.ttcn. Alemã ................. . 
Singapura ............................... .. 
Nova Zclàndla .. .. . . .. .. .. .......... .. 
Bulgária ..................................... .. 
Cuba ............................... .. 
Indonésia ..................................... . 
Ir:i. ............................... ·., .......... . 
Chile .. .. .. .. . .. . .. .. . .. .. .. . .. .. .. . . . ........ . 
Peru ........................................ . 
Sulça ......................................... .. 
Libéria ........................................ . 
Argélia .... '" ................................ .. 
Eglto .......................................... . 
Gana .......•.................................. 
Iraque ........................................ . 
Tailândia .................................... .. 
Turquia ....................................... . 
República Unida dos Camarões ................ . 
TOTAL ...................................... .. 

o. 75 
o. 75 
o. 75 
0.74 
0.62 
0.44 
0.33 
0.33 
0.33 
0.33 
0.25 
0.25 
0.25 
0.10 
0.05 
0.05 
0.05 
0.05 
0.05 
0.05 
0.05 

1()1.45 

(b) Qualquer Signatário do Acordo Operacional designado por 
um Estado dn lista apresentada a.clmn poderá, untes da entrada 
em VIgor da Convenção· e do Acordo Operaclonnl, aceitar uma 
cota de Investimento Inicial superior à apresentada no parágrafo 
tal, se: 

11 l outros SJgna.tâ.rtos aceitarem uma. cota de in vestimenta 
lnlctal mais baixa; ou 

OiJ a. convenção .e o Acordo Opera.clonal não tiverem entrado 
em vigor vinte e quatro meses a.pós terem sido abertos para a 
assinatura. 

Os Signatários Interessados deverão Informar o Depositário, 
que preparará c distribuirá umn llst.a revisada das cotas de Inves
timento Iniciais o todos os Paises lncluldos na lista de cotas de 
Investimento Iniciais. 

!c! Um Signatário de um Pais nãD lncluldo na lista do pa.rá
grn!'o la) ao assinar o Acordo Operacional antes de sua entrada 
cm vigor, declarará no Deposltó.rio a sua cota de investimento ini
cial, q11e deverá corresponder à sua utlUzação proporcional pre
tendida do segmento espacial do INMA.RSAT. O Depositário acres
centnrtl o novo Slgnattl.rlo e sua cota de Investimento lnlclnl, ô. 
lista de cotas de Investimento lnlclnls do parágrafo Cal .. A lista 
revisada será enviada a todos os Poises lncluldos na lista. A cota 
de Investimento Inicial do novo Signatário estará sujeita il aprova
ção ou ajuste por parte do Conselho. Se o Conselho ajustar a cota, 
deverá ajustar, proporcionalmente, ns cotas Iniciais de Investi
mento de todos os Signatários e, subseqüentemente, as cotas de 
Investimento de todos os Signatários. 

<dl Com a entrada. em vtgor do Acordo Operaclona.l, as cotns 
de Investimento dos Signatários será determinada com ajuste das 
cotas de Investimento Inicial dos Signatários proporcionalmente, 
de modo que a soma de todos as cotas de Investimento totalize 
100')1., 

!cl A cota de Investimento lnlclnl de qualquer Signatário que 
niio esteja lnclulda na lista do partlgrnto (nl, c que assinar o 
Acordo Operacional após a sua ent.rnda em vigor, e de qualquer 
Signatário lncluldo nn lista de cotas de Investimento lnlclnls pa
ra o qunl o Acordo Operacional nõ.o tiver entrado em vigor trinta 
e seis meses após ter sido aberto para assinatura, será. detcrml
nnda pelo Conselho e será lnclulda em uma lista revisada das 
cotos de Investimento lnlclnls de todos os Signatários. 

!11 Quando uma nova Parte lngn,ssa na Organização, ou 
quando uma Parte se retira da Orgnnlznçiio ou sua pru-ticlpnção 
como membro se encerra, as cotas de lnvcstlmento de todos os 
Signatários serão determinadas njusta.ndo-se proporcjonnlmcnto 
aS" cotas de Investimento iniciais de todos os Slgna.tó.rlos, de modo 
que a. soma de todas n.s cotns de investimento tot.n.lize 100'7o. 

1g1 As cotas de lnvcstlmcnto de 0.05% dctcrmlnndns de ncor~ 
do com o pnrágro.ro lU) do Artlgo V do Acordo Opcrnclonnl, não 
scri~o a.umcntndns :~cgundo. os pn.rá.gro.fos <c), fdl, (o) c ftl deste 
Anexo. 
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ABE:RTURA 

--- EXPEDIENTE 

1.2.1 - l\lcnsnJ;tm:. do Senhor J•rcsichmte da ltcpública 

Submetendo ao Scnadn a escolha de uomc imlicadn para 
cnryo cttjo provimento dept!Jic/c de sua prétlla llquic~cCncill." 

- N.u 82/70 ln,0 146/79. na orlp,cmr, referente it rscolhn 
do Doutor Jorge Alberto Romeiro, Juiz do Trlbunnl de Alçada 
do Rio do Rio de Janeiro, parn rxcrcer o cnr~o de Ministro du 
Superior Tribunal MUltar, cm vaga decorrente da apo:wntadorin 
do Ministro Wnldl'nml' Tot·rt•s da Costa. 

De ayradecimellto de comunicaçâo: 

- N.O 83170 rn.u 150/79, nn origem r, rt•fl'rl'ntc ti nprovac;ilo 
das matérins constantes dns Mensagens n.11K 41. 70, 71, 73. 74. 
107, 102 e 102, do corrente ano. da Prr:-;ldêncla da República. 

1.2.2- J•areccr 

Referente à scyuiute matáia: 

-- Projeto d(' Lei do Sl•nndo n.U 05170, qu(' cllrnin:'l dcsl~ 
gualcladc de tratarnrnto no c:Uculo da complrnll'ntnção da npo~ 
~entadoria dos ferroviários. 

1.2.3 - Comunicac:õcs da Presidênria 

·-- Rrcebimrntu das Ml•ns:tgens n.''" 84 a 86!70 1 n."h 147 :1 

140/7!1, na origem 1, pelas quais o Senhor Prcsldl•ntc da Rrpú· 
bHca submeti.• h dclibcm~:io do Senado Fcd1.•ral propostas do 
Sr. Ministro de Estado elo Intrrior para qm• ~wjn autorizada n 
allena~ão de terras púbUcns no Distrito Agropccuãrio dn Su· 
perintendCncla ela Zona Frnnca dl' Manaus ISUFRAMAt. 

- Convoca~iio de Sl•ssão cxtrnodinüria a rcallzar~sc hoJe. 
às 18 horas c 30 minutos. com Ordem do Dia que de-signa. 

1.2.4 - Leitura de pro,icW 

- Projeto de Lei do Senado n.U 153170. de au:oria ao Sr. 
Senador Nelson Carneiro. que assegurn no segurado aposentado 
nor lnvnlldez n volta a atlvldadP. 

1.2.á- Uequerimcnto 

- N.O 17~/70, de desarquivamemo de projeto de lei do 
Senado que espcci!lca. 

1.2.6- Discursos do F.xp~liente 

SENADOR LUIZ CAVALCANTE -- Cotejo das taxas de ln
fiação verificadas nos últimos ~overnos e as perspectivas dt•stn 
taxa pam o Governo do Presidentt.• João Baptista Figueiredo. 
Atun~iio do Ministro dn Fazenda no dlsclpllnamento da nwr~ 
cada de capitais. 

SENADOR HENRIQUF: DE LA ROCQUE - Sançiio p!'lo 
SenhOI' Presidente da Repúbllcn dn lei qur rrla a Secretaria de 
Comunicação Socl:ll - SECOM. 

SENADOR NELSON CARNEIRO - O pl'ommclnmento dos 
tribunais sobre n valldndl• ou não dns punições Impostas pelos 
Governos dn Rcvoiuçõ.o. como medida qu<' complcmcntarln il 
concessão dn nnlstln politica no Pnis. 

SENADOR AFFONSO CAMARGO - Registro do aniversá
rio de criação do IBGE; lndustrlnllznção do xisto de Silo Ma~ 
teu:-; do Sul - PR; e a anunciada pr!v:ttlznção da Comp=:tnhla 
Federai de Seguros S.A. 

SENADOR ITAMAR FRANCO -Telex enviado por S. Ex" 
c pelo Senador Tancrcdo Neves no Sr. Governador do Estado 
de Minas Gcruls. dt.• protl'sto contra vlo!Cnclns pollclals que 
Leriam sido cometidas contra professoras em greve na capital 
daquele Estado. 

SENADOR DIRCEU CARDOSO - Memorial em favor do 
professor c dn universidade bmsl!elrn, que .St'l'à encaminhado 
ao Sr. Ministro da Educncfln c Culturn, pela dln·~flo da Asso~ 
cln~flo dos Professores Universltlirlos do Estado do Rio dL• 
Jnnelt·o. 

SENADOR JOSt RJC/JA -Protestando contm atas prntlcn
dos pt.>lo RL•Itor dn UnlvPI'sldndP de Londrina - PR. em dcscum
PI'inlt.'nto de nco1·do assumido por nqtlt'ln autoridade. qnnndo do 
pror.t•sso ~~revista nnqtll'in tlnlvl•rslclíldl·. 

S}:NADOR Ct.'NIIA LIMA - Acloçüo lll'~t·nte dL• Jll'ovldt•nclns 
J.!OVl'l'll:lmental'i em lavor do sot~r~ulml'ntu da cmprc:m \Vali!~ 
NordPsle, Joc:ail~:lcla em Campina Gt·amil'- PD. 

!. 3 --· ORDEM DO DIA 

·- Projeto de Lei da Cúmnra n/1 19/70 rn.n 24/79, na Cnsn. 
d(• orl~::rmt. de Iniciativa do Senhor Presidente da República., 
qur transforma a Fcderaç{lo dns Escolas Federais Isoladas do 
Estado do Rio de Janeiro - FEFIERJ cm Unlversldude do Rio 
de Jan('Jro - UNIRJO. Aprovado. A sanção. 

- Projeto de Resolução n.O 4/70, de autoria do Sr. Senador 
Murilo Bndarô, que altera a redaçâo do art. 164, ~§ 1.0 c 2.0 , 

Item 2. da Regimento Interno do Senado Federal. Dlscus~o 
adiada para rccxnmc da Comissão Dlretara, nos termos do Re· 
querlmcnto n. 0 173!70. 

- Projeto de Lei do S('nado n.0 4179. de autoria do Sr. Se· 
nndor Nelson Carneiro, que estende aos depósitos judiciais em 
dinheiro, ordenadas por outras autoridades judiciárias, a cor
rcção monetária para o_.s ordenados por Juizes Federais. Discus· 
são adiada para n sessao do dia 27-6-79, nos termos do ReQue
rimento n.U 174170. 

- Projeto de Lei do Senado n.0 34178, de autoria do Sr. 
Senador Itamar Franco, que proibe aplicações financeiras, pelas 
pessoas j urídlcu.s de direi to pública, de recursos obtidos com a 
flnnlldadc de !innnclar obras ou empreendimentos de Interesse 
da respectiva adrnlnlstração. Discussão encerrada, após usarem 
da palavrn os Srs. Itamar Franco, Murilo Badaró c Franco Mon~ 
toro. ficnndo a votação adiada por falta de quorum. 

- Projeto de Lei do Senado n.0 285/78, de autorln do Sr. 
St•nadol' Frnnco Montara, que altera a destinação de taxa ju~ 
dlcl:írla, em favor da construção do Edifício-sede da Ordem 
dos Advogados do Brasil Seqão da Distrito Federal. I Aprecia· 
ção preliminar da constitucionalidade 1. Discussão .encerrad_a, 
após usnr da palavr:J o Sr. Franco Montara, voltando a comlssao 
competente. em virtude do rt>ceblmento de emenda em pleniuio. 

I. 4 - DISCURSOS APOS A ORDEM DO DIA 

SENADOR PAULO BROSSARD - Extinção dos atuals par
lidos políticas. 

SENADOR MURILO BADARó - Comunicando à Casa que, 
oportunamente, o Sr. Senador José Sarney respondera ao dls~ 
curso pronunciado pelo Sr. Senador Paulo Brossard. 

SENADOR RAIMUNDO PARENTE - Objetlvos baslcos, 
anunciados pelo Governador do Estado do Amazonas, pnra 
malar Incrementa da Zona Franca de Manaus. 

SENADOR LOURIVA!. BAPTISTA - Entrevista do Sr. MI
nistro da Fazenda, concedida D. revista Manchete. sobre o pro-
blrmn da Inflação brasllelrn. · 

I. 5 - DESIGNAÇAO DA ORDEM DO DIA 0.\ PROXIMA 
SESSAO. ENCERRAMENTO. 

2 - ATA DA RI.' SESSAO, E.\1 29 DE MA,IO DE 1979 
2 .I - ABERTURA 

2.2 -ORDEM DO DIA 

- Projeto de Resolução n.0 26179, Que suspende a execução, 
cm parte. do 31't1go 1.0 da Lei n.0 3.478. de 10 de mala de 1974, 
do Estado de Mato Grosso. Aprovada. A Comissão de Redação. 

- ProJeto de Resolução n.O 27/79, que suspende a execução 
do nrt. GO da Lei n." 4. 747. de 9 de maio de 1966, do Estado de 
Minas Gerais. :\provada. A Comissão de Redução. 

2.3 - MATli:RIAS APRECIADAS APOS A ORDEM DO 
DIA 

- Relnçô('s finais das Projetas de Resolução n.Dti 26 e 27, 
de 1970. constantes da Ordem do Dia da presente sessão. Apro~ 
vad.as. nos termos dos ReQuerimentos n.0~> 175 e 176, de 1979. A 
promul~-:nçdo. 

2.4 DESIGNAÇAO DA ORDEM DO DIA DA PROXIMA 
SESSAO. ENCERRAMENTO. 

DISCURSO PRONUNCIADO EM SESSAO ANTE
RIOR. 

Do Sr. Senndor Jnison Bo.rreto, proferido nn ses
são de ~4~5~70. 

- ,\TAS DE COMISS()t:S 
á - :\U:S,\ VIRI~TOitA 

r, LHlE!tliS E VICii-LIDEltt:S ot: l'A1tT!llOS 

- Cmll'OSIÇAO D,\S COMISSOES I'EIUIIANENTES 

• 
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A'L\ 1);\ Stl." SESS:\0, E:\1 ~!I llE MAIO llE Uli!l 

1." SESS.\0 LEGISI,:\'1'1\'.\ OIWINAIU:\, ll:\ 
!1." LEG ISL:\'ITP.A 

I'RI\SJI)i•:;I;CL\ DOS SRS. Ll!IZ 1'1:\;\;,\, NILO COELHO, <' 
(ii\L!IUEL IIEIDIES 

AS 14 flORAS E 30 1\1/NUTOS, t1CIIAM~SE Pflh.'SENTES OS 
sns. SENADORES. 

Aclalbt•rto Sl'll:l Jorgp Knlunw RrdmUIHln P:Jn•ntt• 
Alnysio Ch:J\'I's J:JJ'b;1s Passarlnhn .·\]I'X:tnclr<' Costa l-h·n~ 
riqtlt' clt• La. Rocqu«> José S;lJ"IWy Iklvielio N\1111'-" :\lmlr 
Pmto -~ Jos~ Lins Agt•nor Marin -- Cunha Uma Nlln Ccll'll1~' 

:\rncm ele Mrllo - Lui;o CavalcantP Pn.~sos Pano .lutahY 
l\1agaihill'S -- Lomnnto Júnior Lulz Vlnnn ~ Dirceu C;H'doso 
NP!son. Cnrneiro ~~ Robt·rto Snturnlno -- IWmnr Frnnco l·~mn
r.n Montara -- Benrclitu Ft·l'l'~ir,\ -- Lúzaru Bnrbozn -- Snldanh:l 
Dt:rzl -- AJ"!on.-;0 Canwr~-:o -·· Jose Rlch;L. 

O SR. l'RJo:SIDI~STI~ f !'.'i lu Coelho) -· J\ Jlstn dt• pl'Nil'llC:l :u:us:1 
<l compai'C'Cinwnto de 30 Sr .... Srnndon•:-;. H:1vcndo númL•J'o rea.i
nwntnl, dcclnro nbl•rta n st•s:;üo. 

O Sr. l.UwSrcretârln prucrclrrâ i1 lclfurn elo EXpi'Cilcntt'. 

~ lido o sctmiulr. 

EXJ'EDIEN1'F. 

!\1F.SS1\Gt;:u 

Do Senhor Pre.~lc/('11/1! da Rcptiblica. :m/Jmctcmlu ao Seluu/(1 ~.· 
e~mlha de nome: i11dicm/o para caroo cujo ]JI'nlli111t'11fo rlcpcnr/1' 1if 

sua prdria nquic~C'iillcia: 

.\m!".~o\GJo::\1 ~." K:!, 1>1.:: l!ljtl 

ln,11 1·1fi/7!J, na origt.•m 1 

Excr•lt>nti~slmos Senhores Ml•lllbrus elo Sí'llrtdo F'cciPI':II: 

Nu.~ term:ls düti arts. ~:!. item III. l' 1:!H da Con."itltulcúo. l.t'
nho a honra ele subnll'll'l' il cou!lidPnl<:ão elu Egréf,üo Se1H1c!o Fe
d!'i'óll u nom<' du Doutor JORGE ALBERTO ROMEIRO. Jui<' dfl 
Tribunal ele Alçada do Rb clP Janl•iro. pnra rxerc<'r o c;u~o cll' 
Ministro do Supl'l'lor Tribun;.d Militar. l'ln va~-:a dccorrl'lllc d:J 
c.posentndorla do Mlnistt·o Walclcmnr Torn•s da Costn. 

0.- mt-ritos elo M:lAistrado JORGE ALBERTO ROMEIRO. qul' 
rn1• ;nc1uz1ram .1 t•srolhl!-lo pnrn o cle:wm]Wnho clessC' L'it" .. ':ldll cnr
J,;u. constam do anC'xo ··cul'l'lculum vitac". 

Brasilin :w dt:' maio de 1!170. -· Jo:·IO n. dt• }ií~o:·ueirl"'dll. 

CURRIC:ULO 

J>ados ressoais 

ll Nonw: JORGE ALBERTO ROMEIRO 

1.2 Nnscldo no R!n clf• .T~tnt•!:-o. OB. t m :.!:i/07/W15 

1.:~ Filllo cto~ J'ah'('Jdo;,: D~'St'lllb:lrp;aitll" Jo:-.L• 0\'Ír!lo M:tr· 
l'tlnlks Rolll('ll'O r· 1\lar:íl /\m{•Ji:l Cnr:Jdw d1· C:t:->:rr, Hunwlr11 

h.'iti\C]U CiVil: Vl\1\'rJ 

l 5 Ma~-:istrndo c Pl''JitoS'"JI' 

l .fi l•:ndl'l't•c:n: fi III fll:dll \';J,õn•:-o, ~~~·;. :.pln ~~11: 1 ?.C-117 R111 di 
,J;ttwiro. RJ 

T1·h lrHW: :.!3':'-::7~5. 

·~ - ~·1\'t•l ilt• J."urmat:;·w 

i" lo r 

. - B,ll'IWJI:l r·ln Uíl'f'Jln ;..- .1 FaCII:ii.IC!r• ~;u:ion.ll d!• fJiri':-
lo da UJil\"l'!"."ildadr· tio I3r;L~ll. t'lll iD:ii. ltíll't JJ(I•l .~t(h 11 ui·:tdor cl:l 
lHI'lll.l. 

:.! :1 L!\'l"l' lJir!'r•IJit• tk Dln·l!o Ju,·:ii'IÚIIU PPJJal Clit F:lc'tild:t-
Lil' ri.- Dtn·i:u cl.l Ulli\'t'Jsitl<~cll' Vt·rlt·r:ll c]r; H!o rir· .lílllr 11'11 '''.'\ 
l'.o~·ulrl:lck N;u::~nwl d1• lJ:r{'!lu lia L'nl\"r·rsHialli' U>; Bt';J..,J!•. rn1 
I!Hi[J. 

:..! ·i Zt'UJ;Ili~ d11 t'\ll".'io IJil.-.;!!11 ela illll~\1.1 :dC'IllÚ pr·lo llt•ut..,:-
dillrao,iliani~eluon J\ultu•·in~titutt·~. c·m ;\IIi\ 

:1- f'at·J;uo,, ('umi~-.ú••s P .\lidcluclt•'i lmpurtantc•s IJ\11' 1·:.\t'l'l't'll 

:1 I S'llif'li:\CI(I!' l'l'll\'bl,l!lit<lo. lll.~f'l'llo 11:1 Drrlt'tll du.'i :\cll"<r· 
).(!Hill'> !1<1 Unt.,ll ::ict'i.t(l il•J 1 Jt!:H1 \Jl'!nto \•t•ck;o~i. no (~ll;l(l!'rl :lns 
.Srtlli'l!.ldiJl'l'.': .. "l!il 11.~ ::"· J;,;·J ,1[!;\ol ;1 Jll:ll)t I" :..!~1!1 t)~J;J(r ;1lt' ql!<l11· 
tio ·"'' ll:u•ll:l!"l'lll\1 t':ll r!lrt·iltl t' 1'111 t 1:111::1 l'l'irl() ,i:1ra 11 l~llítdl"•! rir' 
Ad\"l~:tcln" 

3 '1 :\clvog:Hin. illSC'I'Ito n;l ()rclt·m dos AdVO!!:ldos {lo Bra.·al 
St•c·úu elo l"li!Úu Dlstritu F'vdl'r:ll. sob O!'! n."1· 3 Ofl!l 11\i:\f\ a Hl51), 
1 (i2 111151 :1 l\l5H• t• 1 5:13 11115!! a 10641. CX{'I"l'f'BCIO inln\l'rJ'U]l\.:1~ 
tnPntc· a prufl.'>süu. ate llavl'r Jn~:n.,~sado nn moq.:-i!'trntura. 

:1 3 11.0 Juiz de· ca.'i:lllll'lliO!i ela Justl~·a do l'lll~o Olst.rlt.o 
Fvch·rnl. !ntl'rlnanwnt(·. 1'\ll lfl40 

3.~ Ad.JU/llO cil' Proruraclur d:l r·azrncln Pilbllc;\, lnt.t•rhm· 
m<·ntv. lh' HJ.f6 n 1!150 

3 5 15.'' Odl'nsor Púllllr.o ela Justlcn do l'lllúo Distrito F'e-
cleral. carg-o lnl!'lnl ela cai'J't•lra elo Mlnlsterlo Públleo, ntrav<:s dl' 
C'011CUI'.'i0 público ciL• titulas (' cl1• prOV:lS, l'lll 1051, 

3.6 Adjunto elo Procmaclor Gt•ral dn Fazenda NaciOn<tl. 11m 
ronlis.'\~HI. dr 1051 a 1055, 

3.7 7." Promotor Sub.~tlt11to dn Justlr,n do PnLfw DlsLr\t.o 
F'l'c!l'l"nl. l'lll viJ'tUdt~ dt• promtJçao. JlOI' merecimento, nn can·~~Jra 

elo Mlnbtérlo Público. em 11156 

:i R :\ss!.<;tt•nh• dn ConsnJ\orl:'l Gcrnl da RPpúbllcn, cnJ'j:W l"lll 
l'nmissüo dl' qup foi o prlmrn·o ucupnntt•. crlr~do pl'io Decn~to 1\.0 

~1.240. dt• 5-4-1057, a IUS!J. 

3.n 6." Promotor Público da Ju.st!çn do cntüo Distrito Ft·-
clt.•J·aJ. t'lll ~·inuch> dt• promoç:i.a, por mercclnu•nto, na r.arrC'Ir:l cltl 
:.:inlsterlo Publico. t'lll 1060 . 

3 10 3. 11 Cmndor eh· R••sicluos cl~ Justlca do t'Xtinto Estadv 
da Ciuannbarn. t•m substtt.\llc:úo. n<t cnrn·lrn do Ministério Público, 
clt• l!HiO a I !liJ l. 

3 11 1.' 1 C111'acl111' clt• Rt•L!Istm . .; Púl>llcns ela Justiça du t•xttn~ 
to ~:stado dn Gunn:lb:ll':t. t'lll sub ... tir.ui~âo. nn <·nrrelr:'l cln Mini:.~ 
tc~rlo Público. C'ln 1062. 

J .I:! ~-" Curnclor eh• órl":'w.-> tln Justir.a do l'Xtlnto I::stnclu tl~1 
Guanabnrn. l'lll ~ubstltuição. na catl'l'ira elo Mlntstt!rlo PúbliC'o, 
:11' 106:i a 1064. 

3.13 Exounlnndor no concurso eh• prov:1s. realizado t•m 1963, 
parn o prccnr.himl'nto do carj:to Inicial ela crtr!'C'!I':l. do Mlnixtériu 
Público elo t•xtlnto Estado ctn Gunn:dJnra. 

3.14 Juiz do Trtbunod clr Alc;adn clú cxtint~1 Estndo da Gua-
nab.--..ra. {'lll va[.!a do Qllintn cOI"L!'ititucionnl destinada ao Mlnl~tl•
rlo Publico. por w.:nsifto da Cl'ir1~·üo d(•ssn Corte de JnsUc01, em 
1064. hnvt•ncw fi[.!urndo Pl\1 l." lugar na 11!-itn tripllcc ele noml':i, 
org:mizacla pl·lu Tr:bunal cJ(• Ju~tlca do nwsmo Estncto. pal':l n I'S· 

eoJh;L l' llOillNH~ÚO do "EX'l'CUtJVO. . 

:J 15 !1!l•m1Jrn cln Comlss:io eiPltn pC'lo Tribunal dr Alçnd~L 
elo ('XIInto Estado da Gu:Jnabarn. apci~ sun lnstnl~•cúo l'lll l!lfioJ. 
:1a1':l ;~ P!:IIKlrnc;'w ct(· ·'t'\ls i\!Js Rr•ginll'l\lnis. 

:l 16 Prc· ... ic!Pillt• cta Comissúo dt• flpglmento Interno do Trl-
nunal rll• o\lc.'acla do r•xtil:tu E:-;t;1cln da Ounuabnra. pur l'll·i~iiO, nl' 
ba·nio 1!17:.!-1!)7:1 

:i !';' J111Z Suplt•lltl' elo Tribunal R: g1nnal Eh'ltoral rio t'Xflnto 
F>~tad., ela (i\l,t!l:tiJ:H.I. dr· lfJ65 11 l!IG7 

:i lH Pr~·.-;Jc!i'lllt· C!il 2.'' Cúmara crimlllal d:1 Tribunal dt· 
:\l!'ild:t du t·.xtl:ll!t l~·d:l{\IJ .::1:1 Guanabara. t'lll 1H67 I' \!lfi\1 

:l l~l l'l'l' . .;ll!r·!Jir· du T:·1bunal q,. ,\Jc·ada elo t·xl!ntu E:-;tad,1 
:Ja [iUóll\:.IJ;ILI. :l•.'l" f!•l(~. (J)ililll;l!ll.'\, l'il'll<l t'lll J!J7[) !' l'l't.'Ji·ilft t~UI 
! H~: 

:L:.!O l'rc..,i-:lt•n!t• da Jlr Cnm:~ra l'l"lllllllal elo Trilmn:d clro 
Aii',H!.I lio K">!ii!lo li11 H1'1 111· .l.lllr·lnl. dl'-'·tlt• 1!17:! 

:1 ~I Pt·c,fl'."SII!" C:i!t•drú!JI'~J clr· Din·!tn Jttdkiari(l P1·n:1J rln 
Ponti!H'Ja l:nl\'!'!"~lll:ldl· Ca1oll1':t eh• Rio d1• .l:l!ll'lrn. t'onlratarlo. t'Jll 
!tr[l5 I' l!ifHl 

:1 :..!:! :\ux:!J:Jr :11' E:1.":t:co 11:1 l':i!'llid:t(!l· Nar·ion;JI dt· Dir1·J1,, 
,!a lllll\'t•r~!Uil()l· drt B!'.l.'iJI, l'tlll!r:ltadu. de l!i[l!l a l!llll 

:l 2:1 ltl.~tt·utor t!t• J·:rt.~inu Supt•not 1la l•'a!'llidnrlt• • Naclon,ll 
:lt IJJ\"I'I!o !la Ull!Vt·l'~ldiicll· :lo J.Ha~.il. \'lll l':tl':llr•r f'l•'\Jvo. dt• !!IIi:~ 
:1 lllli:i 

:1 '·I t•rotc·"·'"'' ''<1111111" <lo lll'll:"'"""''"'" <1,· !J:rl'ito .111111· 
t•Jar:o d:1 l·:ti'IJl(Ja!IP .l1• !J:rt'lto illl l..ln:VI'I'~;;!I:Idt Ft·rkral du Htu 
di' .l:i!I"J:o. t'ln \'JI"!llth• t\1• l'ii!ICII!'.':r\ p.tr;; .t 1.1\'l't' Dtii"I'IH'íll I' l"lll 
r·urúll'l" ddivu, tk:-.t!P J!lll!1 



)lain dr. I!Jjtl 

3 .2!i Ht~pn'.~•·ntantv da A:i.'l•wJ.u.;;w elo.•, :..·1:q~J:-.tr:lfl~J:--. do •·>.· 
tlnlo E.<>tado da Guanahar:t lltJ l IO:ncontru Natlonal o•· M:lgL-;t.r:t
do:;, !'l'alizaclo em Pf'li'CJ)lolis, dt• 13 :1 1tl dt• JUnho de 1!174. 

·& - CnnJ;Tc:o.soJ>o JuridiruJ>o Jnt.crrmciuuais 

4 1 Ddc~aclo do Brasil no c~ngrr:-iso Jmidlco realizado (•m 
:1alzburg. na Amaria, pt.>la União Intt~rnacionnl dl' Ma~--:J:.;trado:; 
Hntcl'l1:tlionn1e Vcrt:iJii._un~ dt~r ltic~hlt~r) t!m l~'rfJG. 

•I 2 Relator das tc::~Ps do Arasil ~olm~ Dh'Plto Judlció.r!o P('-
nal, ufL'I"t!cida., ao Jll Con~..:~·cs:-;o lnt~rnnclunal de Juizt':i tlll ln
ternatiun:tlcr ltiehtc~rkulll:"rt'~:o.l, n·aUzacio C'lll Bt:>l'lim. na Akm:t
nha Ot~ldcntal. em l!JG!l 

4.3 Delegnrb elo Bra~il no V C<nlgrl':i.'iu !ntt·rnaclonaj Ot· 
Magistrado-5", rt!allzado cm Florença, 11:1 lt:iha. de ·I a fi dt• nutubru 
de Hl74 

!i - OJ~:nidadcs l.lnlvt•r·sit:iri:ls 

5 I. Orador dt• :;ur~ 1 urma, n:~ F'aculd:Hk Nacional dc· Dirl-'1-
to da Unlversidudt• elo Bra:.il. em :-1~1:.!-1!1:17. 

5.2 Paraninfo da turma de bacharelando~ dt' I!J76 dn. F;:,_ 
culdadc• cl(' Direito em que r.olou ~~~·au. a :1tual F'aculdade de DI
reito ela Universidade F't•deral do Rio ciL· Janeiro, onde C Proft':s· 
.:;o r por concurso 13.24 1. 

6 - l.inus c Tra!mH1os l'ublicados 

6 .1. Lllvro "Considerações sobre o conceito do Interro~atú· 
rio do Acusado" (Qflclnas Alba Graflcas, RIO, 104:!1. 

6.2. Livro "Dn Açiio Penal" rEdic;ilo Revista Forense. Rio. 
w;o1. 

3. Lil'ro ''Da Rcvlsãn" c F'on·n:;c, Rio. lO(l-11, 

6. 4. "Rcvis:\o-A:·qll'cLos" 1 te:; e de concurso, Forense. R! o. 
106·11. 

6.5. "A noite no Direito t.• no ProCC.':i!io Penal" in "Estudo~ 
de Direito c ProcPsso P1•twl em homcn::q::cm a Nelson Hungria" 
(Fon•n.st·. Rlo-Sãu Pnulo, 196:.!1. 

6.6. "Pcrdão Judicial" in ''Repertorio Enc!clopCdico do Olrl'i~ 
t.o Brasileiro", VfJl. XXXVIJ 1 Rio, s.a. t: L' "R<•vista BrasilPira dt• 
Criminologia e Direita Penal tórg:ão Oficial do Instituto de Cri
minologia da Universidade do &itndo da Guanabara 1 ", ano Ill 
fNO\'íl tascl, n.0 10. 1965 1pâ~s. í:l/871, com rcfl•rt!ncia bibllo~rú
flcn t)m "La l.e.\': Ue\·i~ta Jurídica ,\r.:-cntina", de 13-6-l!lê6. 

6.7. "Brigam o Vernáculo c o Direito" in "Revista Fon•n:o~t··· 
vai. 151 tpO.g.s. 527/311. 

6. R "Liccm:a para proces.•mr Deputados 1• Scnttdorps" in 
"Revistn F'orense", vai. 172 1 pil.gs. 588/921. 

6.0. "Ação Pública. Crime Complrxo. Competêr.cia'' in "Rl·
vlsta Forcns~··. vai. 178 lpng:s. 21.17/301 l. 

6 10. "0 Supremo Tribunal, a crime complexo c o caso Aidu. 
Curl" in Jornal do Commercio, d!.! 1-1-0-1950. 

6.11. "O novo Código dl' Ju.st.Jça. Militar franc&.s" in "Re
vista clí' JurisprudCnc1n do Tribunal de Justiça do Estado du Gua~ 
nnbara", vol. 18, Rio, nno VII, 1068 cpâgs, 58/641; c "Rcvl.sta dt• 
Direito !Orgão do MinistCrlo Público do Estado da Guanabnnu", 
vai. 5, ano li, 1008 1pà~.s. 224/:!!11. 

0.12. "A valorlzacào da magistratura pt•la rcVJ.süo'' in "Arqui
vos do Tribunal ele Ah;itctn lATA!", vai. Il, ano 1. 1068 •p:i~s. 64/nl, 
"Arquivos do Minlstt~rio ela .Tustl~·a", n.0 106, 1!16H 1pa~:s. :!·1/31 l, 
"Rrv!stn Forense", \'01. 2:!·1 lpi!~s. :!!l/3:.!1; "Rl'vistn dos Tribunai.-;''. 
vol. :w5, Süo Paulo, 10611 IJlflJ..:s. 15/:!01; t' "S1•itmtia luridira" •núnw· 
r<' especial dedicado a Ar~cntlllnl, tomo XVll, n.uto U:.!-!J.1, PortuJ..:al. 
BtaJ.:"a, Hl68 t PÓ. R::!. tH 6/:.!.J l. 

G.l3, "La valnrizaciún de l:t !\lnl:"istratura pnr la re\•isiún" in 
"ltcvlsta E!iJiaiwlu dt• l>t~rcchn :\tilitar", n.u :.!4. ;\ladrid, 1!l67 !p;lt:s 
llfl/271; "Re\'ista de Cit~nl'iUl\ l 1enule~". tomo X..XV. n.u 3, Chile, 
l!l06 1 pt'lgs, 185/!l2 1; "llolelin dt•l lnstituto dt' Der,~chn Comparado" 
u.U 17, Quito - l~cuudor, HHi7-1!l68 IJHlJ..:S, 67/7!11; \• "Juris)lrudcn
cia Arg·cntimL''. tomo 11. nuenos Aires, l!l08 1p:l~s. 777/BOI. 

fi. 14. "La rt!vision commc taetcur d't~nnohlissemt•nt de la 
Justice" ln "Retmcil de Ornlt l't'nal", 11.0 166, J•aris, 1969 tpat~s. 
:i/13 f: t• ''Uevue dt• Scienct~ Crimlnelle l'l de Urolt l't'n:tl ComJmrC", 
nuuvt:lle série, tome XX\', I':Lrb, 1070 l]lÚJ..:S. 623/301, - estudo 
esse cltlldo e n•comcndado no verbPll' "S1~ntenz:1 Ptmulc {ltt~\'isinnc 
clelhLl" do "NtJvisslnw Uif:csto Itllliano", vai. XVI, Turlnu, l!lti!l 1 pú~ 
1.20•1, nota •l, ln finei. 

0.15. "Efeitos d\'ls da st•nlPn~·a JWilal" •Prova escrita dn eon
rursu pa1'a a livre• cloc~;n~:Ja ciP Dirt'lt.o Judlcü"u'io Pt•nal na F:lt'ul
llaclt• de Dlrt'lto da UJI!VI'I''ildadt• F't•d!'tal do Rio c!t• Jant·Jrot, in 
"HL•vistn de Jurlsprudc•nda do Tnbunal ck .IHsti~·a do EsJ.adu ela 
Guanabara", vol. :.!1. J!Hi!l 1p:l1:s. 17/:!·1• 

ti JG "A .Justl«.'a Pt•nal r• sua poslçlio na :--.tJCi•·Llt~d•· mo(lc!rrta' 
c Rl'latorJO apn.·senlado ao JII Con~r1~sso In!l:rnucional dt• ~1agh
u·acJo;,. n·alizado c·m Berlim, dt• BalO dt• mala dc· lfliHl• in "RevLt:. 
dt' Jm!:;prudf~ncla do Tribunal dl' JLi.'itlça do Estado da Guanaba
ra", vnl :..!:!, 1!170 1 púgs. 50/7t 

13.17. •·Jll Congresso Internacional de Ma~tstrados. cm Ber
lim" 1 Nolir.iario traduzido r~ concéntrado do Ut~utschcr Jtichterbund 
Uund der Hichter und Stantsanwiiltc in drr Uundesre)Juhlik Oeuts
' hlnnd e. V. -- .; I>Us!'telllnrf, Scuhrücl<strasz 7 lnform:ttion Nr. 6 
lf,fHJ I in "Rí'VIst:t de Jurl.<iprudi~ncia elo Tribunal de Justic;:1 do E.'i
lado dn Guanabara", vol. 2:!. 1!170 •rúgs. 5f.IG/0Bl. 

fi. 18 "Morte flct.icia t.· extlnciw da punihllidadl'" •n •'Revlstu 
Jurirllca •Or~üo Cultund da Faculdade de Direito da UFR.JJ'', vul. 
XXJ, p;i~:;. 233/:!52; "l.íti'i IRcvl.-;ta trimestral de D!n•itu Proe,::-;
Mialt", vol II. pags. 77/85: ".1\rqmvos do Tribunal dP Alçada 
•AT1\t" vol ll, púg:.;. l/B; ,. ··nevf.sta fo'OI'Cil~l'". vol. :!4Ll. pú~~
H5/HP. 

6. H1. "Sub.-;idlos paru o futuro Cód1~o de Processo Penal" iu 
"Revista dl' Direito P1~11:1l córgüo Oficial do Instituto ele Ciêncw.s 
Penais da Faculdade de Dirc~lto Cândido Mendrs1" vais. 13/14, pá~:-; 
53/63; f' "l.itis 1 flC\ISta trimestral de Direito Proce:-:>suall". vnl. 1. 
pa~s. 1351140. 

6.20 "A m:ncr1n. criminal no Tribunal de Alçada" !aula 
profNida a 5-12-Hl73 no Instituto dos Actvogado.s Brasllcirosl in 
"Revista do lnslituto dos Advogados Brasileiros", n.0 50. p:igs. 
;s;sr,. 

6.21. "Dup!Jcata. Comissão e ConsiJ:muciio Mercantil" !parc
Cf'rl in "Revista Forense", vai. 144 1p:igs. 84/87t, refet'ldo na Bi
blio,::-raJJhy and ,\hrevialions !Sales and t:xport Taxesl do volume 
"World Tax Seriel'i, Taxation in Brazil", Harvard J.aw School, Jn
ternational 11rag-ram in Taxation. Little Brnwn and Company, 
Uoston - Toronto, 1957 1 páJ.!S. XXIII 1. 

6.22 "Mu~istrado vltaliclo posto em di.~ponlbflidade contra 
,, sua \'ontndr. Direitos. Interpretaçüo dos arts. ~3 e .J5 da Lei n.\) 
~BB, de 5~ ll-1D.J8, cm frente a LcJ n.0 499, df' 23 posterior" I parl•Ccrl 
1n "Diúrlo do Con~rcsso Nar.JOnal", df• 25-7-1951 rpúgma. 5653). 

6.23. "llllerprcluc;ão do~ 0.11 do art. Hl da Constltuic:ilo Fe
cJeral" 1parecer1 in "Dlãrio do Conp,resso N:tcJOnal", de 20·10~Jü51 

1 págs. 9762/97631; ·~ "Revista de Direito Admmistratlvo··. vai 
18 I j)Úg. 2.J7 I 

6.24. "Pn·scricào em materia de direito disciplinar. lnterpre
tacüo do art. :..!13 c seu parágrafo único do Estatuto dos Func!on.l.
rio.s Públicos Civis da União" 1 parecer• in ''Diúr!o Oficial da 
Umão", de '.!D-12-1053 tp:ig:i. 22.014/015•: ··R~vlsta Fi:-;cal e dC' Le
glslac:ão dt· Fazenda", n.n 24 r pá~. 81•: e "lndustrlário:.; - Orgão 
Oficial do lAPI". n.11 38 1págs. 189/1901. 

6.25 "Direito IntertPmporal. Titulas ao Portador da Divid:~. 
Públlca. Aplicação do Decreto-lei n.0 6.961, de 16-10-1944" rpar~
cen in "Rt•vlsta de Jurlsprudéncia Braslleir~", vol. 60 1 pugs,. 92/31. 

6.26 "Chcqu~ visado, Pagamento il Fnzcndn Nucionnl" lpn.· 
r~ccr 1 in "Revista Forense", vol. 111 t pligs, 60/3 1. 

6.:!7. "Carta Patente. Album de figurinhas. Fraude à lei. 
lliclto penal c administrativo" r pareccn in "Db,uio Oficial du. 
União'' de 24-9-1954 I nàg, 15.881 j; c "Revista de Direito Adml· 
nistrntlvo", \'OI. 39 •pãgs. 373/751, 

6. :.!8. "Conflllo de h: is no espaço e no tempo. /\lsáclí..L Lore
na, Alemanha e França. Altci'Uçüo, :1pó.s o casamt:>nto, do rCSJll'Ctl
vo reRime de bens" tparl'CCI'I in "Revista FtH'tmse", vol. 147 1púgs. 
fl7/fJ I, 

6.20. "Ação de recuJwraçüo dt• titulos ao portador emitidos 
Jtt.'la Unl;io. Com1wti'ncla. Dt•scumprlmcnto da:i ordL·n~ JUdici~tls 
pelo Executivo" 1 parecer 1 in "Rt•vista Forense". vol. 1b2 1 p:'i.~~
!11/.JI. 

6.30. 
portúnc!<t 
Forense'', 

"E;dstCncla dos munlciplos. Apt'nuçào e t"lxnção dt• im· 
devida nos municipios da União" 1pa.recer 1 in "Rl~vi:-;ta 
vol. 162 1 pU~s. 102/31. 

0.31 "Papel mocdu. Curso forçado. Contravcnçúo'' 1parcccr• 
in "Diario OJklal da Uniüo' de 8~0~1055 1pag, 10 070t; t• "Re
vista ForensL•", vai. 163 1 p:igs. 152/5·11. 

6.32 "Admissiw pelo direito anterior ao CódiJ..:o Civil do tcs~ 
tamt:>nto conjuntivo ou de núo. comum, Motivo dn prolblçüo, cm 
nosso ctlrelt.o, do pacto suct•sso!'lo. Extlnçüo de fldL•Icomlsso no 
llmsll, de ncordo com o Dlrl'ito Alcmüo. A vuc:i.ncta da hPI'Iln(,':t 
no Dirt•ito Internacional Pl'lvndo" 1parecer 1 in "Diarto Oflelal do 
Estudo da OunnubaJ'n", Parte 111. de 18-11-1!161 (pú~s. 16.~7G/78); 
'Arquivos clu MinistCrln da ,Jnstl('a e Nl'f\ÚCIOs lntt•rlol't~s", n.U f!O 
tpúgs. U6/l1ll 1: t' "Rt•vista Forense". vai. lfJII 1púgs. !!H/701 

ll.33. "t\~·úo clt•claraltll"i:t ela vuntadt• elo li•staclor Dt•-;qultc 
;•pús n t'lllllt•Jil]llll~'ao du rÓil.llH~I~ no \t'sl.amt•nto O filho arlullvo t''>t{t 
abrangido IH•la t'XJll"t•ssCJu dt!~t't'lltlt:ntt• do ar\ 1. 7tlo <ln C•lclh;o 
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Civil. Rompimento de tt•stnmPnto" tpnrccer) in "DI~rlo Oficial do 
Estado da Guanabara" Parte lU, de 13-11-1063 tpn~s. 16.626/271 
c "Arquivos do Ministério da Justiça c Negócios lnlerlorcs", n.u 88 
lpngs. 47/50 '· 

6.34. "Testamento. Caducidade. Filho ndotlvo. Uma cll:~po
.slçào de última vontade, cm favor do cónju~e. caduca se o casa
mento for nulo ou dissolvido, antes da morte do tclitador. Intcr~ 
prctnção da nrt. 1.7?0 da Código Civil" •pnrccerl ln "Revlstn 
F'oren.sc", vai. 207 lpags. 64/61, 

6.35. Plaqueta "Prescrição da Ação Penal -- Interrupção" 
1Tipograrln do Jornal do Commerclo, Rio. 1D30 1. 

6.36. Plaqueta "Discurso do orador da turma de 1937 da r~a
culdadc Nacional de Direito" tTipo~;rafla do Jornal do Commt!r
cio, Rio, 19371, publicado, tambem, na "Revista Forense", vol. 73 
1prl.r,tinn 1841. 

6.37. "0 Bacharel cm Direito na Vida Pública" 1Discurso1 ln 
"5 de Julho", Rio. n.11 2 •pó.gs. 63/61, 

6.38. "20 Anos de Formatura" IDiscursol ln".'\ Vitória Cole
gial ·jperlódlco dos Alunos do Colégio Santo Inó.clal", n.0 98 
ipágs, 7/10>. 

6.39. "Magistratura c Ministério Público" jDlscursol in "Re
vista de Direito I Orgão da Ministério público do Estado da Gua
nabara I", vol. 7 1ptigs. :!14/161, 

6.40. Inúmeros acórdãos. relatados como Juiz, c despachos, 
emitidos como Presidente do Tribunal de Alçada do Estado da Gua
nabara, dados n lume no "Diário Oficial da Estado da Guanabara'' 
(Parte IIII; "Arquivos do Tribunal de Alçada tJ\TAI"; "Revista 
Forense"; "Revista dos Tribunais" I São Paulo I: "Revista de De
-cisões e Julgados dos Tribunais de Alçada tGB- R. G. Sul - São 
Paulo- M. Gerais e Est. do Rio I''; e outros repositórios dr Juris
prudência. 

7 - Associações e instituições a que p~rtence 

7 .1. 1\ssoclation lntemational de Drolt Pénal <Paris), desde 
1975, 

7.2. The American Society of Criminology CColurnbus, Ohin), 
<lcsde 1975, 

7.3. Instituto dos Advogadas Brasileiros, desde 1958, passan-
<lo a sócio avulso cm 1964, por haver Ingressado na magistratura. 

7.4. Associação do Ministério Público do Brasil, desde ID60. 

7.5 Associação dos Magistrados Brasileiros, desde Hl65. 

7 .6. Associação dos Magistrados do ex-E.-)tado da Guanabara. 
desde 1965. 

7. 7. União dos Servidores da Justiça na Guanabara • UNI~ 
.SERVIl, na qualldadc de sócio honorãrio, desde 1970. 

8 - Condecorações e honrarias que recebeu 

8 .1 . Condecoração de Alta Distinção da Ordem do Mérito 
Juridlco Militar, criada pelo Superior Tribunal Militar, cm sessi'lo 
de 12-6-1957, e conlerldo o 1-4-1966. 

8.2. Medalha do Mérito da Magistratura, conferida pela As
:-;oclação dos Magistrados Brasileiros, na conformidade da Decreto 
11.U 50.170. de 28~1-1961 a 8-12-1070. 

8. 3. Medalha da União Internacional dos Magistrados, co
memorativa da VIII Reunião do Conselho Central, realizada no 
Brasil, recebida na qualidade de Prc:lldcntc da Tribunal de Alçnctn 
do extinto Estado da Guanabara., cm ~5~8-1971. 

8.4. Medal!m c diploma conferidas por ~ma pnrticlpnçilo. co· 
mo relator de tese, no "II Encontra dos Tribunais de Al(.!ndn do 
Brasil". realizado no extinto Estada dn Gunnabat·a. em 25-11-1072. 

8.5. Mcdalhn c diploma con!erldo.s par sun pnrtlclpaçüu na 
lii Encontro de Tribunais de Alçada do Brasil, rcnl!zndo cm Porto 
Alegre, no Estado do Rio Grande do Sul, de 5 n 9 de novemb!'o 
<it• 1973. 

8.6. Mcdnllln c diploma conferidas por sua partlclpaçilD no 
IV Encontro dos Tribunais dt• Alçada do Brasil. realizado cm curi
t!bn, no Estada do Paruná, de 20 n 28 de setembro de 1975. 

8.7. Mednlhn Estado elo Ounnabnrn por st•rvicos n•levantcs 
ú "Cidade-Estado da Ouannbarn", conferida pelo Governador do 
Estndo n 31-1:!·10741, 

e .I!. Diploma de Colaborador da Uniúo Internacional ele ~1a
j.tlstractos por oC!l:ilão elo Coloquio sobre o Juiz c o melo ambit'ntP 
rPallzaclo no Rio dt• Janeiro ~~ ~~m Brusilla, de lfJ a ~1 clt• •11-~u."to 
dt' I!J71. 

u .!I. Diploma dt• ''Ilonl'a uo Mt!l'lto", por ~I' r r·ons!ciPt'Hdo um 
cios "Melhon'.'i d;l Justiça do ano de I!Hlfl". eonf•·rldo nP!o S!ncl!catu 
{io.'> Aclvo~·.ado.•; dn t>xtlntn l~slnclo <h1 Guanabara. r•m tl-B-l!Hi!l 

ANEXO 

1 - ,\ti\'idadt•s didáticus 

1. I. Integrante du banca examinadora do roneur:-;o pura a 
livre docCncln de Dlrl'lto .Judiciário Penal da Pontlficin Univr>rsl
dade Cntóllca do Rio de Jant'lro tPUCl, rcnllz;Jdo em ln70 . 

1. 2. Professor do Cmso de Especlallzaçúo Pnl Direito Pú
blico do CPntro de Estudos Sodais Apllcndos ela F'aculdade de DI
reito ela Universidade Fl'deral elo Ccarú, havt•ncto ministrado nula:; 
na cidnde dt• Fortaleza, no mCs de fevereiro de Hl77. 

2 - Estudos juridit~ns 

2.1 "O Código de Hamurnbl" in Jornal do Brasil de 25-4-1!170 

2. 2. "A Teoria <la DesconstituclanallznçfiO elas Lei~" in "E'itu-
eiOoi Juridlcos em homenagem ao Professor' Osear Tcnórlo" tRio, 
19771, estudo esse publicado, ainda, na Revista de Informação Le
r,;isiatlva do Senado Federal, n.O 52 wut. n dl'z. 10701, ti..s págs 
lH3/1!J6; c no vai. 256 da R1~vlsta Forense 1pã~s. 13D/l401, 

5 -- l'l:.aquet;J 

Oração de paraninfo da Turma de Bacharelandos dt! 1970, dn 
Paculdnde de Direito da UFRJ. 

4 - Reforma do Cildi.:o de Processo Penal 

RPprescntantc da Faculdade de Direito da UFRJ na "Sem! nó. rio 
Nacional de Debutes sobre a Rcf'orma Processual Penal" promovi· 
do pt•la Faculdade de Direito da Universidade Federal de Minas 
Gerais. cm comemoração dos 85.u nnivcrsârio da Faculdade, 50.0 
ünlversárlo da Universidade e Scsquiccntenãrio da Fundação das 
Cursos Jurídicos do Brasil, na período dl" ~1 n 25 de novembro de 
1977. 

5 -· Livros 

5.1. "Elementos de Direito Penal e de Processo Penal'', edi
~·ão Saraiva, São Paulo. 1978. 

5. 2. "Da Açüo Penal", 2.11 edição atualizada. Forense, 1078 
tVcjn-.sc acima a n.O €.21. 

5.3. :\tual!zaçâo de doutrina. lc~islnção e JUrisprudência do 
vai. IV das "Coment:ir!os ao Códi~o Pt~nnl". feitos por Alayslo de 
Carvalho Filho tEdiçüo Forense!, no prelo, cm fase final de provas. 

1 A Comtsscio de Coustltuição e Justfça.1 

~IF.NS,\Gf:~J DO I'RESIDENTt: D,\ REI'úHI,JCA 

De agradecimento de comunical.~ão: 

N." 083!70 lN." l50/7D, na origem I, de 2R do corrente, refcrcntt· 
it aprovaçáa das matCrlas constantes das Men.sa~:;ens n.m. 41, 70. 71. 
73, 74, 107, 102 e 103, da corrente ano, ela Prcsldt!ncla da RepUblica. 

I'AitECEil 

J»,\UECEit N." 234, UE 1979 

Sobre o Projeto de Lei do Senado n." 95, de 197!1, que 
"elimina. desigualdade de trat;w1ento no e:Lieulo da com· 
plement:u.~ào da aposcntadori;a dos rerruviã.rius." 

Ucl;ator: Scn:tdor llelvidio Sunes. 

A matéria. com outras roupa~cns, já foi uprcclndn cm anos 
anteriores por esta Comissão. 

Na verdade, pensionistas de runctonários da Rcdr Ferrovia
ria Fcdcrnl. que pet·ccblnm pelo Instituto Nnclann.l dt• Prcvldén
cia Social, Unham a pcnsúo complementada. com verba. da União, 
pela própria Rede. 

Após a edição do Decreto-lei n.'1 056, de 13 de outubro de 
1060. entretanto, l'~-sn ubrlguçflO da referida autarquia foi trans
Icrlda para u INPS, que Sl! cxcu.sou do pagamento dos beneficias 
anterlot·cs à ViRêncln do cltndo diploma legal. 

Os pcn!iionistas l)!'<'judlcados, consoante Informa a proprln. 
justlflcaçúo, "já !{Unharam nçii.a judicial nu qual seus direitos 
rm·nm .. reconlwcldO!-i pot· ncót•dllo elo Tribunal Jo~edcral de Recur
sos. 

J\H"ora. r.om o propúslto l'l'iterado ele evitar que o "t.l'xto lt>~a! 
nüo dú man\em a dúvidas dt~ lntci'Jl!'dac;án p sp harmonize com 
a clccisúo Judicial". o St•nador Ft•anco Montot·o rcnovn a p!'tl]IO· 
~u;\to. 

Positlvamt'tttl', a tnt••rprettu;üu c!a LP! cah~<, L'lltre outt·os. aos 
ht•rmPnr!Ulas, aos .iut'l!;t:ls, act~ tl'i!Junals, ans juizt•s !ihl~~Ul:ll'P~. 
mas nüo Jllp p<tl'N'I' caib:t, tambt~m. iUJ'i qup a fazt•m, ,...,o\m•!.ulio 
atravt··s tio caminho st·t~ulllo prdu 1iust.n• Attl.nr do pro.lt't.u 

Ao. <it•mnls.' n vicio llll'rlllt.Ol'IIÚV!'] tnut·u!n a prnpti!ÜI~:"IIl t•lll t')\:1-
!ll!'. po1.s {IU1• lalt't~!' t~umpt•l(•tw!a an l•·t~!stnclor para c•lt>V:tr a prP~· 
taf'i1o dt> st•rvicu mt dP ll!'tll'ril'iu na JH'PV!c\1'!\t'!:l .':llt'ial. ~.•·!ll a 111· 
dJI::lPÜII da I'Ul'l'i'.'ij)ti!Hil'll!i• !lltt!.l' dt• !'l!.'>l!'JU lDt:d 1 ill't. Jti!l, p:tl',·l· 
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c._._ 

~rnfo único, da Constituição I. E a providência Jc~;lslaLiva sugerld:1, 
sem qualquer dúvida. aumentnrá os encargos prcvldencló.rlos. 

O parecer é pela inconstltuclonalldnde. 

Sala dns Comissões, 23 de mala de 1979. - llenrique de La 
ltocque, Presidente - llelvidio NunL'S, Relator - Murilo Badaró 
- 1\loysio Chaves - AJmlr Pinto - Ucrnardino Viana - Tan~ 
credo Neves, Vencido - Raimundo J•arente - Cunha Lima, Ven
cido - Aderhal Jurema. - Hugo Ramos, Vencido - Lãzaro ISar
boza, Vencido, 

VOTO EM SEPARADO, VENCIDO, DO SR. SENADOR CUNHA 
LIMA: 

O Projeto sob nossa análise C de autoria do eminente Senador 
Franco Montara c. atrnvés de acréscimo de um paragrafo no art. 
1,0 do Decreto-lei n.0 956, de 13 de outubro de 1969, oferece ln
questionável esclarecimento â. situação das pensionistas de fer
roviários. 

A Justificação do Projeto, num dos seus trechos, registra o 
seguinte histórico: 

"Atê a vigência do Decreto-lei n.0 956, de 13 de ou
tubro de 1969, os pensionistas de funclonãrlos da Rede 
Ferroviária Federal - particularmente viúvas - eram 
beneficiários de pensão paga pelo Instituto Nacional de 
Previdência Social. Esta pensão c1·a complementada pela 
Rede, com verba destinada pela União. Todavia., apos a 
vigência do referido Decreto-lei n.O 956/69, que transferiu 
essa obrigação da Rede para o INPS, a autarquia deixou 
de pagar os valores devidos aos beneficiários de ferroviá
rios que faleceram em data anterior ao mencionado di
ploma, pagando somente aos pensionistas dos que falece
ram O. sua vigência. Tal atitude do INPS se deve fl equi
vocada exegese do art. !.0 do Decreto-lei n.o 956." 

O Projeto, com o nova parágrafo que propõe ao citado art. 
1.0 do Decreto-lei n.0 956/69, soluciona definitivamente o problema, 
já que estabelece a abrangência do dispositivo Inclusive "aos pen
sionistas dos ferroviários cm regime cspecia.J, falecidos antes da 
vigência deste Decreto-lei". 

Os pensionistas prejudicados jã ganharam ação judicial na 
qual seus direitos foram reconhecidos por acórdão do Tribunal 
Federal de Recursos, cujo Relator, o Ministro Paulo Tãvora, ar
gumentou, num trecho do seu voto vitorioso, que "realmente, a 
Jnterpretação Isolada do art. 1,0 do Decreto-lei n.0 956/69 levou a 
criar-se uma distinção de tratamento entre pessoas da mesma 
condição juridlca !pensionistas de rerrovlãrlosl pela razão formal 
do segurado haver falecido antes ou depois do novo diploma le
gal. A diversidade que o Decreto-lei n.0 956/69 contempla não se 
funda, entretanto, na eventualidade da data do óbito. mas no 
próprio titulo jurídico da aposentadoria a que se vincula a pen
são". 

A rigor, o caso já estaria resolvido com esse Acórdão da Ins
tância superior, se o INPS estendesse o seu cumprimento Inclu
sive aos pensionistas não vinculados diretamente à. ação judiciaL 
A formaltzação do Projeto, contudo, indica o contrário, no seu 
objetivo de tornar clara uma Interpretação que tem sido mutilada. 

O Projeto e constitucional - pois não cria, nem majora, nem 
estende qualquer beneficio prevldenclárlo fart. 165, parágrafo úni
co, da Const!tulçà.o), mas apenas reformula, em termos mais claros. 
o entendimento de um preceito legal. 

A proposição, Igualmente, harmoniza-se com a estrutura ju
rídica brasileira e está elaborada dentro da melhor técnica le~ 
glslntlvn. 

l.Jto posto, opinamos favoravelmente à. sua aprovação, inclu
sive cm relação ao seu mérito. 

Snln. das Comissões, 23 de mnlo de Hl79. - Cunha Lima. 

O SR. PR.ESIDENTE <Nilo Coelhol - O Expediente lido val 
iL publlcnçiio. 

A Presidência recebeu as Mensagens n.0 s 84 a 86, de 1979 
t n.Os 147 a 140/79, na origem I, pelns quais o Senhor Presidente 
dn Rcpúbllcn, nos termos do pnrti.grnfo único do art. 171 da Cons~ 
tltutção, submete â. deliberação do Senado Federal propostas do 
Sr. Ministro de Estado do Interior para que seja autorizada a 
nllcnnção de terras pú.bllcas no Distrito Agropecut\rio da Supe
rlntendCncln da Zonn Frnncn de Mannus tSUFRAMA 1. 

As matérias scrüo dcspachndn~: O.s Comissões de Lc~lslnçiLo 
Soclnl, de Constltulçilo c Justiça c de Agricultura. 

O Slt. J•ltESIOE~TE !Nilo Coelho! - A Prcsldéncla convoca 
se:;süo t•xtrnonllnárln a renllznr-:w ho]l', ü • ..; ll horas e 30 minutos. 
destinada ii apn·claçúo dns Projttlos de Rt>:,oluçúo ll. 0 S :!fi t' :n. 
<lt· l!l7!l. 

O SIC. J"l{lo:SIUI~STE 1 Nlln CoPlllO 1 Sobn· a llli'S:I. pt·njt•to 
dt• lt·! q\H' .~!'1";1 l!dn )ll'Jt, S~· I "·St•t't'P!;L!"III 

t lidO 0 SC{)Ui11lC 

I'ROJETO DE LEI DO SENADO N.• 153, DE 1919 

"1\ssegura uo segumdo apo~entado por invalida a 
volta a atlvldade." 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1.0 O ~ 5.0 do artigo 12 da Lei n.O 5.8DO, de 8 de junho 

de 1973. passa a vlger com a seguinte rcdação: 

"Art. 12. 

~ 5.', O segurado aposentado por Invalidez que retor~ 
nar a mesma ntlvidade exercida quando da passagem a 
!natividade, terá cassada a aposentadoria, ficando-lhe as· 
segurado o exercício de outra atividade. compatível com 
suas condições tisicas c de saú.de, sem prejuízo do bene
ficio prcvidenclãrlo." 

Art. 2.0 Esta lei entra cm vigor na data de sua publicação. 

Art. 3.0 Revogam-se as disposições cm contrário. 

Justificação 
Benefício prevldcncló.rlo de extraordinário c grande alcance 

social. a aposentadoria por ltwalldez. na forma da legislação cm 
vigor, ê devida ao segurado do Instituto Nacional de Previdência 
Social que, após doze contribuições mensais, estando ou não cm 
gozo de auxilio-doença, for considerado incapaz ou lnsuscetivel 
de reabilitação para o exercício de atlvldade que lhe garanta n 
subslsténcla. 

Assim, o trabalhador que deixar de ter capacidade para o 
exercício da ativldade que habitualmente exercia, terá direito à. 
aposentação por invalidez. 

A respeito da matéria, estabelece o § 5:0 do art. 12 da Lei 
n.o 5.890, de 8 de junho de 1973, que na hlpotcse em que o segu· 
rado aposentado por Invalidez vrnha a retornar â. atlvldade, sed 
imediatamente cassada a sua apo.!ientadoria. 

Fazendo coro com a unanimidade de todas as categorias dt 
trabalhadores, a nós nos cumpre ressaltar, a esta altura, que re· 
ferida disposição é parcial, Injusta e radical, prejudicando sensJ. 
velmentc os trabalhadores aposentados por invalidez. 

lt que muitos empregados que foram aposentados pur invali
dez, por revelarem Incapacidade para o exercício da atlvidade que 
desenvolviam. podem reallza.r serviços outros de natureza leve, 
sejam administrativos ou mesmo manuais, obtendo contrnprcsta· 
ção pecuniária que poderia suplementar a magra renda relativa 
tt aposentadoria. 

No rntanto, tais trabalhadores, cm virtude da questionada 
disposição legal, encontram-se Impedidos de se dedicarem a quais
quer ativldades, mesmo as compatíveis com suas condições tisicas 
c de saúde. 

Por essa razão, temos para nós que se Impõe a lJrn preconi
zada alteração da rcdação do § 5.0 do art. 12 da Lei n.o 5. 890, 
de 8 de junho de 1973, para o efeito de permitir-se aos aposen
tados por Invalidez, o exercício de atlvldades profissionais coe· 
rentes com suas condições somáticas, tlcando eles passiveis de cns· 
sação da. aposentadoria somente se voltarem a exercer a mesma 
atlvidadc desenvolvida quando da passagem â. inatlvldadc. 

Assinala-se, por derradeiro, que esta proposição inspirou-se 
cm sugestão que nos foi otcreclda pela Federação Nacional dos 
Trabalhadores nas IndUstrias Urbanas e apoiado por unanimidade 
da Câmara Municipal de Nova Friburgo, no Estado do Rio de 
Janeiro, aprovando requerimento nesse sentido dos dignos Ve
readores Celcyo Folly c Hélio Medeiros, 

Sala das Sessões, 28 de maio de 1979. -·Nelson Carneiro. 

LEGISLAÇAO CITADA 

LEI N.0 5.890, DE 8 DE JUNHO DE 1913 

Altera a legislação de previdência social, e dá outras 
providencias. 

Art. 12. O segurado aposentado, por tempo de serviço, que 
retornar tt ntlvldadc será novamente filiado c terá suspensa. sua 
aposentadoria, passando a perceber um abono, por todo o novo 
período de atlvldade, calculado na bnsc de 50':; 1 clnqüentn por 
cento! dn aposentadoria cm cujo gozo se encontrar. 

~ 1.11
• Ao se desliRal', dcrlnltlvnrnente, dn atlvldadc, o scgu. 

rndo rarn jus ao restabelecimento dn .'lua apmit'ntadorla suspt•mm, 
<IL'Vldalllt'lltt• rt•:-tjnstada t' majorada dr s•·: trinco por C'l'nllll do 
.•wu valor, por ano completo dt! nova atlvldadt~. até o Jlmll.l· de to 
tckz• ano~. 

~-" O .•wguracln nposPntac\o Qltt' l't'\nrn:~:· i1 at\l'trl:llli• ~-· ohrl 
t~:tt\(1 a c'llill\l!llt'>ll". ao tnsllt\1\.l Nat'll1!1a! dt· Pl"t'\'llklll'ld S111'!:\!. :1 
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Sll:l volta no trabalho, sob pena tlc lndtmlzu-lo pelo qut• lht• t'or 
pago Indevidamente. respondendo .solidariamente a cmpl't•s:l qut• 
o admitir. 

~ 3.u Aquele que continuar a tmbalhar após completar 3S 
!trinta c clncol anos de atlvldaclc ter:\ majorada su:1 apDsent:ulo
rla, por tempo de serviço, nas bases previstas no ~ 1.0 deste al'llho. 

~ 4.0 Aplicam-se as normas de:;tc artigo ao segurado apo
sentado por velhice c cm gozo de aposcntadorlu t•spcc\:11 QIIL• rt•
tornar á atlvidadc. 

~ 5.0 O segurado aposentado por invalidez qm• tornar ü atl
vldadc tcr:l cassada a su~l aposcntadorm. 

fAs Comissõc:; de Constituição e Ju.~ttça e de LC(/11>
lação Social,; 

O S~. t•R .. :SIDENTE <Nilo Cnelhol - O projl•to que vem de ser 
lido scra publicado c remetido à..-, comissões competentes. 

Sobre a mesa, requerimento que será Ilda pelo Sr. 1.0 -Sccre
l.O.rto. 

E lido o scyuiHte 

REQUERIMENTO N." 172, DE 1979 

Requeiro, nos lermos do art. 367 do Regimento Intcmo da Se
nado F'cdcrnl, o desarquivnmcnto do Projeto de Lei do Scn<tdo 
n,o 257176, que dá nova rcdação ao parli.grafa primeiro da art. 457 
do Decretawfel n.0 5.452, de 1 de maio de 1043. 

Sala das Sessões, 20 de maio de 1079. - Orestes QuCrcia. 

O SR. PRF.SIDfo:STE <Nilu Coelho) - O requerimento Ilda srr:'l 
publicada c incluido cm Ordem do Dia nos termos regimentais. 

O SR. J•Jn:SIDENTE 1Nila Caclhol - Concedo a palavra ao 
nobre Senador Luiz Cavaicante. 

O SR. LUIZ Ct\Vt\LCt\N'TE tARENA - AL. Pronuncia o Sl'
I{Uinte d!scurso.l - Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

No último fim de semana, por simples diletantismo, e vall'n
do-me de' indlccs oficiosos da Fundaçào Getúlio Van~as. del-nw 
ao trabalho de Investigar a quanto remontaria a tnnac;úo Pm cada 
pcrioda presidencial, a partir da Presidente Eurico Outra. Pt•rmito
mc chamar a atençüo dos eminentes colegas para o.s resultados a 
que cheguei: 

1.0 1 Governo Eurico Outra. de 31-1-46 a 31-1-51. In
flação no qülnqüênlo: 75•;;; 

2.01 governo GPtúllo Vargas. de 31-1-51 a :N-8-54. 
Inflação ocorrida nos 3 anos, 6 mcsc:i c 23 dias do 2.U Go
verno de Vargas: 7-t•:;: 

3.01 governo CaJ'é Filho, de 24w8-54 a 9-11-55. NcS!il' 
Governo, que durou 1 ano, 2 meses c 15 dias. a Inflação 
ficou em to•;; : 

4.0 1 governo Carlos Luz, de apenas 2 dias- de O a 11 
de novembro de Hl55, com inflação praticamente nula: 

5.01 governo Ncrcu Ramos, de ll-11-55 a 31-1-56. ao
Governo que viveu somente 2 mc:-;es e :w dias. Infla
ção: 2r;.;; 

6.01 governo Juscelino Kubltlichck, de 31 de janeiro de 
Hl56 a 31 de janeiro de 1061. No qülnqüênlo da construtor 
de Brasilla, u Inflação alçou-se a 202•;; : 

7.UI governo Jânlo Quadros, de 31 de janeiro de 1061 
a 25 de agosto de 1961. com uma cxlstimcla de 7 meses c 
24 dias somente. Inflação: 17•:.; : 

8,0 1 gmcrno Ranicrl Mazzllll, de 25 de nr::osto de 1!161 
a 7 de novembro de 1061. Naqueles fugazes 12 dias. <1 In
sone inflação ainda avançou 2';;; 

0.0 1 governo João Goulart, de 7 de novembro de 1061 
a 1.0 de abril de 1064. Nos 2 anos, 6 meses c 24 d1ns desse 
conturbado Governo a inflaçiio disparou pnra 325':{ : 

10,0 1 segundo Governo de Ranlerl Mazzllll. de 2 de 
abr11 de 106'1 a 15 de abril de 1064. Inflaçüo: 2',:; 

11.0 1 governa Castelo Branco, de 15 de abril de 1064 a 
15 de março de 1007, Jsto é, 2 anos c 11 meses de vida. In
tlnc;ãa: 107 1~; 

12.0l ~overno Costn c Sllvn, de 15 de marqo de 1067 a 
31 de nRosto de lOGO, Nesses dois anos, 5 meses c 16 dias, 
n lnfluçüo rixou-se cm 63 ~;; ; 

13.0 1 ~ovcrno da Juntn MilHar, de 31 dt· ag:osto d1• 
HlGO n. 30 de outubro de 1060. A lnflnçlto ficou cm 51

;;.; 

11.01 ~ovcrno E:milio Méd!cl, de 30-10-fl!J a 15-3-71, ou 
:;cja, •I ano~. 4 lll!'Scs c 15 dln~. Inflac;üo: ICJfl':: 

15. 11 1 ~OV!'I'IlO F:nwslu (il'i.'i!'i. c!1• 15-a-7•1 a IS-:l·7H. ln
t'laçúo: •lflfl'; 

Conduicla a revista das Gnvcnw:-; passados. vejamos íLJ.!.OI'll a 
nwrcha e as pcrspectlvns da !nflaçüo no atuaJ Governo 

Como jil é sabido, a Fundaçúo Gt•túilo Vai'J.!.íl'i ante~lpou f) 

ind\ct' ele maio conentc: 2.'1',. Assim. nos pr!mf•lrns 75 dia:-; da 
aclmlnlstraçüa do Qpncral FIJ.!.IICirf'do. a int'laçfto acnmulacla fieou 
multo aproxlmaclanwnte em !J.4··;. A JWI'slst!r essa taxa cm Iguais 
pNiodos futuros, ao lcl'illo clu Sl'U primeiro ano ü aluai administra
ção con·pspondcrla uma tnflaçúo ~~m torno de 54'·;. E, a n•petlr-st~ 
esta ll11'sma taxa nos 5 outros anos. no Governo 1"\J.!.ut'!rNio a in
flnçüo t'Volar·se-in n 1!!30•.;. 

Núo nos nrrccecmas, porêm, S1·. Presidente, Srs. Senadores, poi1'i, 
tellzmcnte, pela cllsposlçáo pc.-;:;oal do PrcslclcntL• Fi~-:ul'!redo dt~ 
exorcizar o fantasma da inflação, e pela diligente l' precavida. 
atuação elo Ministro Karlos Rlschblctcr. podemos alimentar fun
dadas e.~pcranças no êxito da. luta antllnflacionária. 

Com efeito, cm boa hora. o Sr. Ministro Karlos Rl.schblcter 
chamou a atenção dos brasileiros para o fato de ter ocorrido "uma 
mudança fundamental, uma reviravolta no País". Ora, sendo 
S. Ex.n Ministro da Fazenda. essa "mudança, essa reviravolta", 
na sua. própria expressão, sô pode ter sido na sua própria seara., 
Isto é, na condução dos nc~óclos fazend:'Lrlos. Também o Sr. MI
nistro verbcrou o "capitalismo dL• benesses" c n "sclva~cl'ln do 
upen murkel, ponderáveis agentes lnflaclon:i.rlos. 

Parn concluir, Sr. Presidente c Srs. Senadores, saudemos, na 
pessoa do Sr. Ministro Rlschblcter, o destemido sherifr de que 
estava tão carente o far-west do merendo de capitais! 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente, Srs. Senadores. (1\luito 
bem! l~almas.) 

O Slt. J•Rt-:SJDJ.:NTJ·; tNilo CoclhoJ -- Concedo a palavra ao 
nobr(' Senador Henrique de La Rocquc. 

O Slt IIEN111<!UE llE 1.,\ 1t0C(!UJ; 1 ARENA - MA. Pronun· 
cia o sc~ulnLc dlscurso.l - St·. Presidente c Srs. Senadorl•:-;: 

O Presidente da República sancionou a LL·i que criou a Secre
taria de Comunicação Social. Fomos relator da m:1.térla. quando 
pelo Congresso a mesma tramitotL Rt•aflrmnmas qlll' o novo órgiio 
era uma ncccs.sldndt• lnndl:ivcl, pois que. no reJ.!;imc clemocrâtlco, 
bPm as.ilnalou o Ministro Snld Farhat. "o povo tem o ctlrelto d<' 
saber o que fazem os seus governantes. porque fazem e qual!' são 
os ónus c benr.tirlos c que o público podP esperar ela sua açüo". 
Somos crentes de que a SECOM ser:'l um instrumento pl'ecioso dt• 
contactação entre o Executivo c o Povo. 

O Ministro Fil.rhnL. p1·cstou à imprensa csclarccimrntos que 
dcrlnwm qualquer dúvida quanto a nece:isldadc ela sua iU'it\tnc:io
nalizaçáa c de seu funcionamento. Mostrou que a Af.têncla Naclonnl, 
hil. mnls de dez anos, já podlu. agir na área. publ!cltúria e 1 qul! 
houve foi uma llmlta.çãa dessa~ nçõrs. Nàn acredita Sua Excelún
cia que a manipulação de verbas publlclt:irlas possa se transfor
mar cm hutrumento de pressão aos jornais, atruvês de moi apll
caçáo da verba que ·vai manipular, porque o ~=toverno esta total
mente Interessado cm mostrar que a sua destlnaçüo C uma única: 
orientar a gcntt• brnsJlclm. 

Nesta horn, cabe-nos uma rcterência. ao jorna!Lo.;ta Manael VI
lela de Ma~alhiics, autor ele substanclosas conslderacõcs na me
cânica da comunlcaçüo social. Aproveitamos a chanCe para lou
var-lhe o critério com que a.~c na sua missão de Informante cto 
Estado de São Paulo, no que concerne aos tnlba,lhos do Senado 
da RepúbUca. 

Manda n vcrdndc que :lflrmemos, que o ~nbnrlto moral c in
tclcctunl dos componentes da imprl!nsn brasileira na cobertura. 
dos nossos trabalhos, e dn melhor qunllflca.ção. Nilo no:; move o 
ctcsejo de J!sonjeá-lo grnclosamcntc, mns de render-lhes um me
recido tributo. 

Mas voltando ú "Produçúo c Difusão da Noticia", enfatizemos 
algumas das suas ponderações todns t•las de total oportunidad~ .. 

Diz Manoei Vilela de Magalhães: 

O complexo jarnallstlco, incumbido de levar ao pú
bllco os noticias ctlli.i'las, procura envolver-se no proce.iso 
de dc!icnvolvimcnto nacional c, nessa mlssflo. atna como 
uma c~pêcle de cstmtc~lsta empenhado na nwlhorla da1t 
condlçoes de vida c cm mudanças :iocinls. Aluando ao lado 
dos ROVemantcs, executores dn politica clc:-wnvolvimen
tl.iln, O jornalista 11Üo l'lli'O Ú prcjudJcaclo Clll St\a atlvidndC 
por nl~uns desencontros, que liL' traduzt•m cm difii~Uidadl~~ 
para o excrcicla ela nlls!iüo confiada iL \mpl'l'nsu. A des· 
pdlo dl:-;so, no entanto, nüo pncll' diSJ11'11SUJ' n conta to ~~om 
os hunwns de 1:ovcrnn t' com outros 1'it)J.:nu•ntos d:t vldn pú
blica I' poUtlea, da llli'Sillll forma C]Ue t'Sll'li llí-111 podem 
Pl't•sclndir da vcl!:uitu;úo de lnforma~·ót's, dt•sdp qtll' lh·vam 
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atuar Pm .~uas n·spr·e!Jvas areas com absoluta .-w~urança. 
E JH'IlSSI'~llt' 

A clenweracia, qur• pn•.o.;supôt• a r~xistt•JH:Ia clt• l!hPI'clnc!P, 
JÜn pode sr~r autr:•ntita r• núo consr•f.Ult' eon.o.;olidar-sr• qunn
do as lnformaçõt•s, por qualquer Jllf'!o ou por qualqUf~r 
pl'l•texto, süo suprimidas r: núo lof..:ram a!canc;ar o pt"lbl!eo 
r!m volunw r.• qu;il!clacle .;u!"icientes para permitir conc!u· 
sõcs isenta;; l'. su ;Jsslm, validas. 

Sr. Pl'eslclente r• Srs. Senaclort•s, como Relator cln matt!ria, no 
momento opol'luno l'lll que ela r·stava .~ob o no.o.;so I'Xanw, sob r1 
tela da.o.; nossas ubscrvac;üe.o.;, im·t~stigando nll!.o qur· me ajudasse 
a formular o nosso pan•ccr, aclquirimos. rm boa hora. o IIVI'o ele 
Manocl VIlela de Mugalhúes e. através dn sua ldtur:.1 miiHidPnte, 
absorvendo as suas conceltuaçôes. no nosso entr•mler, totalmcntoe 
rmccdcntes, nelr~ rumos bu:-;car muito ela raziio de ser do parecer 
concernente iL crlaçflo da Secretaria de Comunlcaçúo Social. 

E, nesta hora em que comentamos no Pknárlo do St•nado dn 
República a snnçüo do Senhor Prl'sldcnte da República fi Lrt quP 
cria t~ssa Secretaria, mais uma vez desejamos enfatizar: r.~tr! livro. 
que ~ustariamos que os Senadon•s, que os politlcos, que os homens 
lnterc.;sados. na difusão da notJcla, na forma de comunicnçüo so
cinl, na maneira :i.g:IJ do politico dizer algo ao povo. que eiL'lc 
muito espera, seria muito lnte:•essantc, repitamos. que toclos Jes
Sl'm este livro, que, sem publicidade exagerada. sem prop:q.tanda 
de rorma ma.ssiflcada. e sem dl1vida, Sr. Presidente, um do:-; com
pêndios mais Importantes que cm vida lemos sobre o poder da 
comunicação ,;ocial. 

Er:.1m estas, Sr. Prcsldcntt> do Sr.nado, as observações, eram 
(~stas as palavms que dcsejó.v:m10s, ncstl' instante, cumentnndo a 
sanção da Lei que cria n SecrN:ula de Comunlcaçüo Social, fa
zendo mais umn referência ;"1 prodnçfw P dlt"usflo d;~ noticia, elo
giando o seu autor L' aqueles que. na bancada ele Imprensa elo Sr•
nado. cumprindo, às vczp,; a pl'!•co muito alto, o seu mister. ele 
tran:mütir as noticias com fic\Pllclacle e conwntnnclo-as tambem. 
l"elicitil.-lo pelo ll'liZ dcsempt:nllo do seu mandato. 

Sr. Pres!dentl'. Srs. S(·n~tdor!'S, muito obrigado pela n.tençüo 
com que fomos ouvidos. Estamos convencidos de tL'I' dlto al~o que 
er~1 prt~ci.so afirmai', nesta hora em que o Brasil confia cm que essa 
Secretaria de Comunicaçáo Social h:i. ele servir muito ao povo, 
transnütindo-lhe a razüo de ser dos a.tos do GOVl'l'llO, porque, L'n· 
ll'ndt>nclo tudo, 1ie torna mais J"ãcU para o povo .mportar os ónus 
que lhe são Impostos. 

Era o que tínhamos a dizer. (:\luito bem! 11alma!'l.l 

O Slt. I'RESUn:S1'F. r Nllo Coelho 1 - Concedo a p:Liavl·a aQ 
nobre Senador Nelson Carneiro. 

O Slt. !'iEI.SOS C.\HSF.IHO 1 MDB - RJ. Pronunc:la o .'il'f..\Uint~· 
dls~m-.~o. 1 -Sr. PrL•.sld~·nte e Sr.~. Sen:tdor:.os: 

Todo:; pL·rcebL•mos que o mundo viv~· ne.~ta ~lêcada unu triste 
era de vlolCnci~. colt'tiva c lncli\'iciual. O notlc!arlo naclonal e do 
eXI!•rior clúwnos conta d.l es~ala a..-censlonal das soluções dl' forçu. 
fllH' ú..s naçü~·..s convulsbnam ~· ao.; h:Jill!..'lb Intimidam. ViolCnci:t 
qu~· é também elo E.~tado. no horror do m.1.-;sacn• c!:.- crlan<~as num;L 
república centro-africana fi pcr.->egulção radal elo extremo-sul do 
eontlncntc n~·gro. Conflitos J'elll-\inso:; fcn•m l' matam em noml.' 
dC' um D~·us, qu~ pre~:Ju a unlflo entre os hom:.ons ele boa vontade. 
A !"ame, o viela, os tóxicos, o de.semprc~o. a m!sérl.1 armam outro:-~ 
braços, e os cldaclüos parvcc n:·Jo mais reclamar~·m elos atentados 
sofridos. Os m~l!antcs delxa1·am t'lll p.:tz os galinheiros e hojL• se 
a~.~oclam pJI'J. as.<:alta.r banc::ls ~· P.l'.:tncl~·s ~mpres:~.s, arrecadando, 
nlnda que ntio raro ao preço de al~unus vidas, num só dia ele 
"trabalho" o que Jhrs deveria :lS!-ic~urar um ano de ociosidade. 
MUh.u:.o.'i dr Jlt'!-lsoas, cifras horrivcl.s de acr~clltJr, dcsapar:~c~·m 
n;1s müo." cl~· autoridades pollcl.:tls, mc.~m:J em nosso continente. 
A bem dizer, o medo lnvacllu todos o..; lar:..'.s e cada. individuo st· 
nrma. JUra t•m bldtlma dcf!~-"a. n~sguurdar a vld~1 c os bl'ns. 

O Bl';lsll nüo podcri:J !u~-:Jr a e.s.~~ contexto dramático, que. 
entre nó . .;, se a~-:ravou com os longos 1\llO.'i cl~· poder discricionário, 
sllcnclados os nu-los de comunlc~w:ia. n·~tr!tos ou suspeno.;os os 
rodr.rcs do L~l-\I....,Jatlvo, a.fa.;;t:tcla a lntt•rv~nc;;in elo Judlclúrlo. Rnm 
(> u dia ~·m qm os jornais nüo ctivul~am nov.1s vitinus d.l lmpu
nidad:.o elos gsquaclrõ~·s ela. MoJ'tt•. fllll' ch~·l-\a.m a. p~·rfmar, com 
mal:.:; dt• c!nqiil'llt:l. balns. num PXtrav.ls:tlll['lll~ de covaJ'ella l' P!..'l'
v~·l':ilclnde, .Jov:•ns nnónlmos ele ll1Ú8s algt:mad;~s. Vai s~· cx;l.lnelo. 
cL·s~raçucl:mlt'llll', uma crut·l m~·ntallcl:nlt•, qut• clt•plom. nus nüo 
prot~·~t;~ contr;1 tanta hmtalid.ll!t' c!~·.~nr·c:·s~úr!:l, t• qu~· jú n:io é 
M'C]UPI', por tlw rt•lter.ula, obJ~·Ill di' nulor lnv~silgaçüo policial. 
I·~ o~ que dl'vlam pn·.o.;~·n•ou· ;~ :~och·dnclr• eontra r·s~~·~ llol'l':ll':•s, ~ún 
Jllll' Vl'Zl_'-" ;JS qllt' ,o.;;• L':>m~·J·;un na .~nlhti~a~·úo elo~ ~rlm~s. Ainda 
:q~ora \'llrius ollcl.lls r~ pra~as da Pul!cl.t Mliii:Jr do E~tuclo du Hio 
c!:· ,Janl'!r:J .o.;ún ;u:usado,; ciP hav:•J', ú p.d::an.t, pn•ndidn d8ls !ac!J·óL·s 
c\:· toca-fita c\11 uutomr"lvt•l dP um eornn~·l. It•vú-!tJs a uma prlsúo 
lmpJ·ovlsad.t dt•ntro clt> 11111,( dao.; dPp:•ncli•nela'\ dn hat.JIIlúo. cnn
s:•rva-loo.; algt·mados, r· ac;Jbnn•m pnr matar u um t' tr•nt:tr a mortl' 
do nutro. 
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. 0:"~ c.lln:lto:-; humano.-;, pelo.'> quais todos no.\ devr:mos bater, 
nao se re.o.;trin~-:em apena ..... ü exlgi:ncb do r:·spelto ;! lnte~rldadc 
do ..... acu.~ac\os de crlme.o.; politicas, mas s~: e:>tcnde neces:-;arlu.mentc 
aus apontado.~ como n•.,ponsúvt•hi por delitos comuns. E.~sa maré 
ere:-;cenle d(• arhltr.:trh·dadc nüo deixa d:..- m~!reccr o mesmo re
púdio quando faz explodir uma bomba num café de Madri c 
quando .~e descobrr· mais um caditver, tra.zldo não se s.:tbc de 
onde, e ntlrado na B.llxacl:t Fluminense. 

Todo:-; sr~ntlmos que al~uma coisa, Sr. Presidente, deve ser 
tentada para conter l'.%a onda. de maldade, eis que Impossível 
scra erradicar do coraçüo c da mente do homem o demónio da 
viol~ncla.. seu companh~iro desde o:-; primórdios da humanidade. 
Vlolcncla que en trc nós nflo respeitou protestos nem Inocências, 
e que, multa. feita, extravasou para alcançar. além do Individuo. 
seu nome c sun tumilla, seu património c sua tranqüilidade, c, 
duran~e trCs lustros. ne~ou aos prejudicados o direito de Impugnar 
cm JUizo os atas nutorit:i.rios e infalivels que os !~riram. A anistia 
ampla csvaziani. a..s prisões, m:~s, par;L ser completa, devera abrir 
também o.~ cancelas dos Tribunais, para que sejam examinadas. 
mantidas ou não, aquelas decisões que o arbítrio, c só ele, colocou 
np~·nas sob a revlsüo divina.. O Estado todo-poderoso. senhor de 
baraço c cutelo dos direitos constitucionais de cada um e de to
dos, há de render-se, para que se possa concretizar a tão apre
goad?- aberturn: democrática, aos. pronunciamentos do Judiclitrlo, 
a CUJa competcncta. se devem sujeitar todos os a.tos da vloléncia 
o!lclul. 

. José Roberto de Faria Lima, uma das mais promissoras voca
çocs de homem público, c que surpr~endcntemcntc não foi reelelt..o 
no Ultimo pleito para a Câmara dos Deputados, afirmou que "São 
Paulo é a capital do medo'·. Certamente por isso, as Faculdades 
MetropolltanJs Unl~as acabam d~ encerrar all a primclr.l ct.lpa 
de oportuno "Simposlo sobr_c VlolCncia e Crlmlnalld::tde", de que 
participaram cerca d(! cinqUenta especialistas da multldlsclpllna 
cr!mlnoló~ic~. abran~L·ndo psiquiatras, sociólogos, assistentes so
ciais, juristas. membros elo Ministério Público e das or~anlzaçõcs 
pol!clais, leg-Isladores. médicos c educadores. c que se debruçaram 
sobre os temas "Mc~alópolc. crime c violência", "Crimes violen
tos r. tipo:; de criminosos viobntos", "VIolCncia do menor", "Vio
!éncla mstltuclonnllzad::t e não Institucionalizada", c "A crise 
dl Justiça Penal". A:::slm que forem joclrados os debates, viril 
o segundo c último ciclo. para clabor.J.ção e realização de pes
quisa, levantamento do panorama crlmlnoló~Iico e colheita de 
amos_tra~ens de .s~gmentos urbanos, tratamento por comput::tção 
e analise dos dados obtidos c conclusões fln:tis do Simpósio, orien
tado c prcsldlclo p:.olo Prof~s.sor Edevaldo Alvcs,d.J.. Silva. 

F.lÇíl.":JOS votos para que tal.~ inlclatlvn..s se _multtpllqu~m por 
todo o Pms. antrs que desertem de n:=~ssos coraçoes aquel~s nobres 
:>entlm~·ntos de solidariedade humana. que d~verlam florescer nesta 
gc.nerosa tt•rra descoberta pelos que conduziam a Cruz ele Cristo. 
Nua basta l•ducar c reeducar o hnmem, fazendo-a escravo da lei. 
Ante.o.; dele C ncccssãrio que o Estado igualmente se renda à lei 
justa c impesso.:tl, sem c:t.suism.Js condenáveis, s~ é que uma 
aurom nasce realmente para ficar, nos cCus até ontem marcados 
pela prolon~otada. noite dos poderes lllmlt::tdos. 

Em o que eu tinha a dizer, Sr. Presidente. !Multo bem! 
Palmas. I 

O Slt. 11Rfo~SIDt:NTE 1Nllo Coelho\ - Concedo a palavra. ao 
nobre Senador A!fonso Camargo. 

O Slt. 1\FI~ONSO CAl\11\RGO 1 ARENA - PR. Pronuncia o se
guinte dl.~cur.so. Sem revisão do ora.dor.l - Sr. Presidente c Srs. 
Senadores: 

u~a a palavra, hoje, para reglstrJ.r, com brevidade, três ratos. 
ap:trcntementc desconexos mas que têm um vinculo. porque se 
rclaclon::tm com três organlznc;õcs estatais: o aniversário do IBGE 
a decisão de se Iniciar a Industrialização do xisto, cm São Mateus: 
e a anunclnd~ venda da FederJ.l de Seguros. 

Sendo três orRanlz::~c;õcs de Estado, seMa, .ta.mbém, o momento 
pnrn s:: refletir o problema da pa.rtlclpuçüo do Estado no modelo 
económico de um pais. 

De um Ilda, os partidários do liberalismo económico defendem 
uma privattz~lçào exap,:.orada; de outro lado, os adeptos do .socia
lismo dcfcndL•m, cm nossa opinião. uma estntlzac;llD, também, 
exa.gernda. 

. Hoje, é o Ola do Ib·~J.!.eano l' vou registrar nqul todl n .se
qliencta. seg:ulda desdt• o lnu~lo da organizaçfto do In~tltuto Bra.sl
lelro de Gcol~l·afla e E.statistlcn ntê hoje, 

O IBGE foi criado pelo Decreto-lei n.u :na. dt> :!O de janeiro 
dl• 1038, como org:\o n•o.;ponsitvel pelo Sistema Nacional dos Servi
ços Estatlstlco-OL·o~t·üflcos. 

Sua orl~-:em rt•monta ao Instituto Nacional de F..'il.ltisttca, en· 
t.lclade de nnttll't'Za fl'c\eratlva., crlmla pelo Decreto n.0 :!4.1309, de 
fi de JUll~o de 103•1, rom a rlnnlldnde de, mNIIante a pro~-:res.slvn 
arllcula~·ao c coopernçií.o da.o; tn\o.; ol'dl'll:i udmlnlstmtlvas da or~a-
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nJzação politica dn República, bem como da Iniciativa particular, 
promover c executar ou orlcntnr tccnlcnmcnte, cm regime raclo
nal!zndo, o lcv:mtamcnto de todas as c.stntisUcns nnclonais. 

Essus atribuições, coordenaçiio das attvidadcs estntistlca.s da 
União, dos Estados c dos Munlciplos foi Instrumento de 1\.COrdo 
da Convcnçúo Nacional ele Estatistlca, convocada pelo Dt>cl·cto 
n.u 946, de 7 de julho de 1036, c da qual pnrtlciparam Rcprcscn
Lantcs da Governo Federal c dn totalidade dos Governos Rc~lo~ 
nais. 

Ainda de ncordo com us disposições convcnclonnls, velo ln
corpornr-sc no sistema o Conselho Brasileiro de Gcograrta, criado 
pelo Decreto n.0 1 ,527, de 24 de março de 1937, c destinada a 
reunir c coordenar, com n colaboração do Ministério da Educa.ção 
c Salidc, os estudos sabre n GeagraJln da Brasil, bem como pro
mover a articulação dos serviços artcfa.ls t fcderai.s, estaduais c 
municipn.isl c de lniclattvn particular, consagradas aqueles estu
dos, no sentido de ntlvar a caopcraçfto R,cral pllrn. o melhor co
nhecimento do Pais. Posteriormente, para conveniente Informação 
de nomenclatura, esse Conselho passou a dcnamtnarase Conselho 
Nacional de Geografia. 

Como igualmente prevln. a estatuto orgânico dn. Instituição, 
o Decreto-lei n.o 237, de 2 de rcverclro dl~ 1938, completou o 
plano anteriormente delineado, crlnndo a Comissão Cen.sltária Naa 
clonal, órgão de dircção .superior do Serviço Nnciono.J de Recen
seamento c que deveria, nrt!culadnmcntc com os demais órgãos 
do Instituto, executar o Recenseamento Geral de 1940. 

Dessa. rarmn, passou o Pais a contar com uma argn.nlznção 
constituída de tripUcc sistema de serviços - gcogrártcas, estatís
ticos c censl tã.rlos. 

Pela Decreto-lei n.O 161, de 13 de fevereiro de 1967, foi ins· 
t.ituida. a Fundação Instituto Brasileiro de Geogmfia c Estatística 
CIBGEI, vinculada ao então MtnlsWrio do Plancjamenta c Coor
dcnll.ção Geral. mantidas os principias de cooperação entre a 
União, as Estados c os Municípios, c com atribuições de coordc· 
nação do Plano Nacional de Estatística c do Plana Nacional de 
Geografia c Cartagrnrta Terrestre, Instituídos pelo mesma diploma 
legal. 

Nova atuallzação na ôrblta legislativa, a Lei n.0 5.878, de 11 de 
maio de 1973, Uxa as n.trtbulc;õcs n.tuats do IBGE c Institui o 
Plano Geral de Informações Estati.stlcns c Gcogró.flcas. 

Seguiu-se no processo constante de atualização e aperfeiçoa
. mento do. Instituição, o Decreto n,0 76.664, de 24 de novembro 

de 1075, que aprovou o Estatuto da Fundação c estabeleceu sua 
nova estrutura organizacional. 

o IBGE tem sua sede na Ria de Ja.nelro, onde runclonam u. 
Administração Central, os órg·ãos de apurações estatística.., c 
de estudos sóclo-ecanãmicos, Banco de Dados c Pnrque Gráfico. 

Sua organização regional de colcta de informações compreen
de uma Delegacia cm cada Estado c cerca de 900 Agências Mu
nlclpals. Senda completada par 2 Distritos de Levantamentos Geo
dêstcos c, cm Br:~.silla, pelo Escritório da Presidência e por uma. 
Reserva Ecológica. 

Sr. Presidente e Srs. Scnn.dorcs, rtz questão de registrar todo 
o caminho de um organlsmo esta.tal, dentro do modelo económico 
de uma nnção, para prestnr serviços ct1clcntes, que, no caso, 
dlficllmente poderiam ser prestados pela lniclatlvn. privnda. Então, 
é realmente uma tn.stltuiçlio estatal que se colocou dentro da 
modelo ecanãmiea po.ra presta.r serviços no povo brn.stleiro. 

Hoje, 20 de mala, é o Dia do Ibcgenna. 1!: uma oportunidade 
pu.ra que se registre, nesta Cn.sa, a nosso aplauso à. instituição 
.e a. todas aqueles que nela. trabalhn.m. Esse trabalho de coletar 
informações C como a trabalha, não das que canstróem as torres 
dos edlticlos, mns sim das que constrócm as alicerces. São aquel~s 

que pouca aparcct.•m, mns que, sem dúvida, trabalham lncnnsavcl
mente para que as informações do IBOE, que muitas vezes vêm 
com 3 ou 4 anos de atraso, sirvam de bn.sc nas estudos que têm 
sido feitos parn. o desenvolvimento da Pn.is. 

O Sr. Dirceu Cardoso tMDB - ESl - Permite V. Ex." um 
upo.rtc? 

O SR. i\FFONSO CAMARGO IARENA - PRI - Com prnzcr. 

O Sr. Dirceu Cardoso tMDB- ESI -Nobre Senador Artonso 
Cn.margo, V. Ex,u presta., cm nome da Casn, uma. homenagem n 
um ór~üo dn administração pU.bllcn que tem prestada, nn nsst.s
tüm:ln lLs esferas federal, estadual c municipal, imensas serviços. 
Nós, politicas, representantes do povo nus duas Casas, rrcqüentc~ 
nwntc rebuscamos nas rentes lncxaurívcls elo IBOE, dados Im
portantes pnrn. as nossos pronunclumcntos, para os nossos proje
tos c para as nossns leis. Devo dizer, como V. Ex.11 cstO. bem 
uccntuando, os dados do IBGE silo o vló.Lico do ntormenLndo 
cnrnlnho da ndmtnlstrnção públlcn., Sem o IBGE ninguém po
deria administrar este Pnis, porque é c.'isC ór~flO que revela os 
dndo.s sobre ll realidade nacional, scjll eln fedcrnl, estadual ou 

municipal. Portanto, cm nome da Casa, V. Ex." presta uma ho
menagem justisslma a um das órgüas dr malar relevo da vida. 
nacional, o IBGE. E qull.ndo me associo a. V. Ex.11 , presta urna 
homenagem tambóm O.qucles dlrctorrs que serviram a. esse ór~;üo 
desde a suo. fundação, os Srs, Rafael Xavier, Jurandlr Pires, Tcl· 
xelra de Freitas c outros tantos. Portanto, mlnhn solJdaricdade 
cm nome do meu Partida, da minha Bancada, n V. Ex.n que presta 
uma homenagem especial no estntistlco brasileira, na dia em 
que ele comemarn a fundação deste destacada órgão da admi
nistração pUblica. 

O SR. AFFONSO CAJ\Lo\RGO I ARENA- PR! -V. Ex.•, com 
o seu aparte, muito enriqueceu o meu discursa; eu lhe agradeço. 

O Sr. Itamar Franco IMDB - MG! - Permite V. Ex.11 um 
aparte? tAsscntlmcnto do orndor.l Pouca coisa cu teria n acrc:J
centar no que foi dito pelo nobre Senador Dirceu Cardoso que, 
Inclusive, falou pela nossa Bancada, mas queria juntar minha voz, 
de uma mnncirn também especial. porque aos 17, 18 anos, na 
minha cidade de Juiz de Fora, rui auxiliar de estatístico da Agência 
do IBG, razão pela qual estou dando a V. Ex.11 o meu aplauso o 
meu apoio n homenagem que presta ao IBGE. 

O SR. AFFONSO CAMARGO IARENA - PRI - Agradeço o 
aparte de V. Ex.u que, desde jà, està recebendo as nossos aplausos 
por ter pertencido na IBGE. 

Sr, Presidente c Srs. SCnndores, foi anunciado, ontem, que o 
Conselho de Energia decidiu, através do Sr. Ministra Cósnr Cab, 
lcvn.r ao Presidente da Rcpúbltca a proposição para o Inicia lme
dlnto da implantação da usina de lndustrlallzaçõ.o do xisto de 
Sõ.o Mateus do Sul, na meu Estado, t, naturalmente, uma noticia 
de grande regozijo, não só para nós, paranaenses, mas para todos 
as brasileiros, porque, realmente, isso significa um Inicio concreto 
de mais urna. exploração alternativa de energia para o Pais, Du~ 
rante anos e anos, funcionou a usina pilota que trouxe grandes 
bcne!íclos porque da sua experiência se rarmau uma tecnologia 
brasileira, com relação à exploração do xisto. 

E hoje estamos na expectativa otlmista do Senhor Presidente 
da República conrtrmar essa decisão do Conselho Superior de 
Energia, dando Inicio àquela implantação que visa, na sua sc
A'Unda etapll, uma produção de 50 mil barris diários de óleo, o que 
cm multo vai ajudar o equilíbrio da nossa Bn.lança de Pagamento, 
como, também, vai nos dar mais Independência com relação à 
energia . 

Ao mesmo tempo cm que externamos a nossa alegria pelo !ato 
em si, gostaria de refletir nessa Casa que a atlvldade dn 
PETROBRAS é uma ntlvldade do Governa na economia e que:, 
dentro do modelo brasileira, se tornou aceita par todos. 

Acreditamos mesmo que aquela ntlvldade de muitos anos da. 
usina piloto, não poderia ser feita, no nossa Pais, por uma empresa. 
privada, porque rol um trabalho de multo tempo, de multo lnvea
timento sem um retorno lmcdln.to. 

Então, é mais uma posição cm que o estado participa. do 
modelo económico, ntrnvés de urna empresa estatal, dentro de 
uma participação que só visa o bem comum e que, portanto, só 
traz beneficias para o desenvolvimento do Pais. 

Abordei esta. participação do IBGE, abordei também os serviços 
prestados pela PETROBRAS, Inclusive, na área do xisto lá do 
meu Estada. Queria agora trazer uma preocupação que vem se 
aprofundando na espírito de alguns Senadores da Oposição e tam
bém do meu Partido, com relação D. venda da Federal de Seguros, 
já. nnunctnda há. pouco tempo, c fruta de uma autorização dada 
pelo Congresso na tlnal da Leglslntura passn.dn. 

Nós estamos procurando um modelo c repetimos; nem aquele 
modelo de privnUznçüo exagerada. pregado pelo llbernllsmo, c nem 
o modelo de estatização exagerada pregudo pelo soclulismo. O que 
estamos procurando é aquele modelo cm que o Governo, o Estndo 
pllrtlclpa suplementarmente, um modelo até hoje não definiti
vamente proposto, mns que é permanentemente inspirada prln
clpnlmcnte pela pensamento saclnt-erlstfi.o. Estamos il. procurll 
desse modela, cxutnmentc nesta horn cm que o Congresso rol reno
vado, porque houve eleições parlamentares. 

No momento cm que se rala em rerorrnulac;üo pnrtldó.rln, no 
momento cm que dizemos que os Partidas devem ser mnls prOgrll
mó.tlcos c menos prngmó.Ucas, exntnmente neste momento nos vem 
n prcocupac;flo de que essa venda passa ser rcnllznda,, possa ser 
executada. Em virtude disso ramos- alguns senadores da ARENA 
- levar essa preocupação no Sr, Ministro da Prcvldêncln Social, 
Encantl'llmos nele tnmbt!m um homem preocupado, um homem 
que nii.o estava convicta dn vantagem da venda da Federal do 
Seguros, Nüo vau aqui me estender com relação a toda hlstórln. 
dessa compnnhln, que jó. foi Jevnntndn ht\ poucos dlnll llll'Ó.S pelo 
Sl•nador Humberto Lucena, e cujo n.perrctçollmcnto de atunçfla Já 
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foi prop<~:.;to aqui nt·.'ltn Ca~a. ~"m 1077, )wlo nos:-.o LidN Jarbas 
J•assarlnllo 

O que rptt!l't"mos, ~~ v;d, rntão, um pl'dido. t~ QUi' o Sr. Ministro 
<la Pl·cvldi•nr.la Social, (JIIP o Senhor Presidente da Rt:pública núo 
deixem Qll<· .•wia consumada essa venda nntcs de pod1•rmos cxa· 
minar com mais culdaclo se na {m•a S{•curltút'la a prlvat!znçáo deve 
ser ou não uma privatização taLai. Da nossa parte acreditamos 
que não. Arhamos que. quem sabe, a FPdcral dt~ St·~uros nüo e."itcja 
bem situada hOJe com os serviços que t•la executa porque ela exe
cuta multo pouco daquilo que seria do~ se~uros dos bens ~~ serviços 
públicos, c vai disputar com companhias de sc~uros privados os 
seguros elementares. Entilo, nos parece que o fundamental seria. 
um estudo mais profundo dessa mateda. Quem sabe passar nova
mente pela análise c pelo debate desta Casa, do Senado f'l'deral c 
-dn Camarn dos Deputados, po.ra qut• náo cometamos o erro de com
prometer aquele que seria o melhor modelo. 

Então, C om momento d(' rellexão cm que analisamos umn 
nartlclpaçfio dú IBGE na desenvolvimento do Pais, cm que anali
samos um:1 partlcJpnção da PETROBRAS. 

Evidente qu<! não estamos p1·opondo a estatização dos scJ.,ruros, 
mas queremos levantar essa dúvida: será que a privatização total 
dos :;cguros é a melhor solução? Serã. que a Federal de Seguros 
não Leria cond!çõcs cxatamentc por ser do Estado c assim arcar 
com os .seguro:; gravosos, com aqueles seguros que por não darem 
rentabilidade. não :wriam dú lntert~S:ie dn iniciativa privada.? Serã 
qur o Governo deveria ficar com e.sso. reserva para si, a fim de 
poder, num dt:t<•rminado momento, atender aos lntcrc.s.-;es pú
blicos? 

Sr. Prr.sidcnte c Srs. Senadores, esta a questão que deixamos, 
ho1e. aqui nesta Casa. 

O Sr. L:i.zãro Barbozn 1MDB - G01 - Permite V. EX.11 um 
aparte? 

O Slt. AFFONSO CAMAltGO I 1\R.ENA - PR 1 - Pois não. 

O Sr. Lázarn Rarhoza t MDB - GOI - Eminente Senador. cu 
estava cm meu gabinete quando V. Ex/1 iniciou seu discurso e, no 
instante ,cm que V. Ex.1l se fixa na provável alienação da Federal 
de Seguros, quero juntar minha voz il de V. Ex. 11, fazendo-o cm 
termos mais contundentes. A mt:u juizo, não se justifica a allena
.çiio. n privatlza~ão dn. Federal de Se~uros. V. Ex.u o disse multo 
bem: hã uma enorme massa. dt• seguros que. de certa forma, são 
~onsidcrados ~ravosos e .são st>guros da maior significação social, 
<la maior significação para o Pais. E a Federal de Seguros tem 
condições dC' L·.~truturnr-SC' COfl'etn.mc'ntc, bancar esses scg:uros, 
concorrendo com enorme t•conomm para os cofres públicos. Não e 
preciso que ela dispuk!, coma disse V. Ex.1l, no mercado comum os 
.'lcguros dos ramos elementares. Veja V. Ex. 11 que as companhias 
particulares qua.sc .semprt• tL-m t~normcs dlflculcladcs ·- mesmo 
!armando um pool de seguradoras - p:-tra bnnc:u· certos sc~uros, 
o.s quais n compnnhln estatal devain banc{t-los. A ;:;oluçiio nüo C 
allcnnr. não r' prlv:lf.lznr n FNJeml de S~J.."Uros: a solução. como 

. bem disse V. Ex.n, e recsti'Utllrú-la cm moldes modernos c ctlcicn-
tcs pnrn que eln preste no Fnis os servl~os c bcncriclos que .sun 
crinciío .JUStlflcml. P:lrnbcnlzo-me com o prammciamento ele V. EX. 11 

acerca de um asnccto lmportantissimo da vlctn. sccurltO.ria do 
Pais, qunndu aborda a lmportãncin da Federal de Scf,'llros e 
quando lança dúvidas a rc!<PC!to da conveniência de sua prlva
tlzacfla, E vou mais além: .sou contra a privatização da Federal de 
Se~uros; sendo ela uma companhia qut! nasceu ndult:l., reestru
turada, terá cond!cõe.s de nrrslnr .<;crvlços no Pais, que as reclama 
e qtw dela csparn os seus benefícios. 

O SR. AFFONSO CAMARGO IARENA - PR> - A~radeço o 
aparte dL• V. Ex..n Diga-lhe que t•stou pedindo um melhor exame 
da matéria. do que resultara a conclu.sãa pela não nllcna~âo dn 
Federal de SeJ{uros. 

O Sr. Itamar Fnmco tMDB -.MOI ·- V. Ex.n me permite um 
npartc? 

t> SR. t\FFONSO Ct\i\J,\ItGO u\Rh"NA - PRI - Cama mio? 

O Sr. ltnmnr Franco t ~1DB - MG 1 - V. Ex.n abordou há. 
pouco o problema do xisto. ngorn refere-se no problemn dn Fedt~rnl 
de St•f.wros. As clltl.madas nressôc."i conjunturnls da época ditaram n 
Lei n.U 6.5!13, ele 21 clt• novPmbro dt• Hl7!1, n qual permitiu n venda 
da Federal clt• Seguros. O meu pensnnwnto é hrunl no de V. EX. 11 jU 
cxpr1~.sso tambl\m prlo St•IHtdOI' Lüzaro Bnrbozn: n Federal dt• 
Seguros nlin clf'VP ser nJJ,•nadn. TomPL Pm runç:io disto. a inicia
Uva ele apl'l'S!'lltUI' a Casa nm moll'!o n•vug:amlo t•xn~anwn!l' a 
L{•l n.U 6.5!13, qut• Jll'rmitt• c . ..,ta nl!Pnaefw. I~ssP projeto jn foi HJWL'~ 
st~ntndo ao St~n;Lclo fo't•clt•t·al. ouvindo V !"'>: '1 um !ln'llPtll r!Pd:"'r:.'1do 
da Lldernnra. almnlnr. r.um multa propl'lt'dac\t', ng:om, t•stc nstiunto. 
tt•nho l!t'rtt•za de tJIIe u Mahu·llt, atruvt··s lln Pt'IMulllento ciP V, gx.u. 
hú tiP apoiai' ,.~:1.1' nosso pro.ii'IO rt'VO!~a!ldo t•xatanu•nte IIQlH'in h•t 

que Jwrmlll: u allt•naçáo da Federal de Segura:;, E evidentemente. 
a Ma10rla, complt•mcnt.ando o pcnsnmento de V. Ex.". permJtJrá ao 
Com.:rcsso Nacional o reexamc da mutérla. Este é o apoio que dou 
no pronunciamento de V. Ex. 11 , n.•fcrlndo-me il questão do xisto, 
a fim de lembrar que o Brasil, durante multo tempo, olvidou-se 
dele, cm runção evidentemente - dirão alguns técnicos - d() 
prcc;o que seria dado em relação ao xisto face no do barril de 
petróleo. A cxperli:ncla brasileira praticamente começou cm São 
Paulo, por volta de l!l35; veja V. Ex.a quanto tempo estamos nLra
sados, no tempo c no cspnço, daquelas primeiras tentativas de 
exploração do xisto no Estndo de São Paulo. oxalá o Sr. Ministro 
Cósar Cals passa realmente dedicar-se a exploração do xlsto com 
mais apreço, agora. 

O SR. AFI'ONSO CAMARGO I ARENA - PR 1 - Eu completaria 
afirmando Inclusive que sempre houve uma preocupnç:ão com o 
custo, mns nunca se analisou que o custo do xisto seria em cru
zeiros e a do petróleo, cm dólares: e que a xisto é nosso c o 
problema e de dependência c de independência. 

De qualauer forma. fico multa satisfeito com os apartes que 
recebi c gostaria de concluir, Sr. Presidente, deixando aqui este 
reiterado pedido, que será acompanhado, naturalmente, por uma 
a~ão nossn., para que se reestude essa parttctpação da Estado. no 
caso, por uma companhia estatal, no sistema securltárlo brnsllefro, 
que não vtsa a trazer prejuízos a esta ou à.queln empresa. privada, 
mas slm trazer beneficias no povo. 

o que desejamos e que o Governo não abra mão de uma com
panhia que, por alguma transformação, Inclusive já proposta ante
riormente. repito, pela eminente Líder da ARENA, Senador Jar
bas Passarinho podcrr't. colocar a Federal de Seguros numa posição 
mais adequada para uma companhia estatal de seguros. 

Era o que tinha a dizer, e agradeço a atenção. fMulto bem! 
Palmas. I 

o SR. PRt:SJPENTE (Nilo Coelho) - Concedo a palavra ao 
nobre Senador Itamar Franca: 

O SR. ITA.\UR FIW\NCO IMDB - MG. Pronuncia o seguinte 
discurso. Sem revisão do orador) - Sr. Presidente, srs. Senadores: 

Belo Horizonte, hoje, foi palco de vtolênclas pollclals contra 
as professoras . 

Juntamente com o Senador Tancredo Neves, passamos o se-
guinte telex para S. Ex.a o Sr. Governador do Estado: 

"Ex.mo Sr, Dr. Francelina Pereira dos Santos 
DD. Governador do Estado de Minas Gerais 
Estação destinatária Palâcio dos Despachos -
Belo Horizonte - MG 

Estamos Informados graves ocorrências verltlcadn.s Belo 
Horizonte cm conseqüência violenta c lnlustlflcável ação 
policial contra centenas professoras em movimento pací
fico melhoria seus av!ltados vencimentos PT Protestamos 
c l:tmcntamos quebra melhores tradições mineiras de cul
tura que repudia ntos de força e apelamos serenidade 
espírito de Vossa Excelência sentida seja restabelecido 
clima de respeita c harmonia entre Governo e professoras 
visando o estuda c utendlmento suns justas e lrrecusó.veis 
reivindicações, - Tancredo Neves - Itamar Franco." 

Este telex. Sr. Presidente, coma jU afirmei, to! assinado pelo 
Senador Tnncredo Neves c por mlm. 

E vale n pena ressaltar que o Presidente da Assembléia, Depu
tado Jaiio Navarro, dn Aliança Renovadora Nnclonnl, tão lago n.s 
professoras foram agredidas peln acão policial do Sr. Governador 
do Estado, mandou abrir n Assembléia Lcglslntlvn, demonstrando 
nsslm o alto espírito público dos mineiros para esta justa causa. 

AQUI cu me permito porque .seria interessante, no Sr. Gover
nador Francelina Pereira do.s Santos, recordar n história mineira, 
lembrando o Governador João Pinheiro, que cm 1960 promoveu 
n primeira reforma do ensino prirnó.rJo normal de Minas Gerais. 
o Governador Joáo Pinheiro criou o primeiro grupo escalar. o 
entilo Grupo Escolar Rio Branco que runclonnvn nn nnt.if::O. Avcnldn 
Liberdade, hoje Avenida João Pinheiro. Recordar também o Go
vernador Antõnlo Carlos de Andrade, que cm 1026/Hl27 promoveu 
n segund:t reforma do cns!no primário cm Minas Gerais. Mns, 
sobretudo. que S. EX. 11 o Sr. Governador Francelina Perelrn dos 
Santos se atlvcssc nos i.1Spcctos da lnf 1nçflo. Ainda hú poucos mi
nutos, o Scnndor Luiz Cavalcante rememorava aqui a lntlacii.o 
clt!sdt' o pl'ríodo do Governo Eurico Dutrn rité o período do Oo
vt·rno do Pre'>ldentC' Oelsel, para dizer que n JnflaGiiO, no cnten
dlmpnLo do Senador Lulr. Cnvnlcnnt<•. no Governo de Emlco nutra 
at.lnJ~Iu, no S{'ll qülnqiiênio, 75•·;, tt•rmlnndo no Governo elo Gcnrml 
Gt•lst'l, de 15-:1-7·1 n 15-3-7!1, numn infln!;'üo d!' 40fl';;., E CJU'-' S. Ex." 
o Guvt>rnndor Prancf'ltno Pereira elos Snntos ntentns:;e para as trn
dlçiít··" llllt•l·ais elas Minas Üf'rais (' ntentnssr, tambt'm. parn u ln-
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fiação qm~ ni t•.stú. col'rOt•ndo o .. mló.rlo ela~ profcs~ara~. r núo JO
gasse sobn• L~las as rorças policiais do Estado de ult.a trad\cüo 
1\bernl. Multo obr!g-~Hio. 1 Multo bem! Pnlmns.l 

O SH. I'I~F.SII>ENTE (Nilo Codhu) -· ConcPCJo a palavra ao 
nobre S1•naclor Cunha Lima. tPausa.t 

S. Ex.u nilo estã prl•srnte. 

Conct>clo a palavra ao nobre SPnador DlrcPU Cardoso. 

() SR. DIHCF.U CAitDOSO 1 MDB -- ES. Pronuncia tJ Sl'~Uinte 
dlsr.nrso. Sem revisão elo oradort -SI'- Presidente, Srs. Senadores: 

Somos elo.-; QUI' pt~n.'mm QUI' ante;.; dl' uma frente politica, an
tt•s mt•smo de um:t frcntl' militar. t' ante:-; de uma frentl~ social. 
precL~a o Pais Ch.• uma !rt•ntc pedagógica. Uma frente pcdap,ó~lca. 
Sr. Pn•sldentt•, onde todos os responstlveis pelo procc:-;:-;n intclcc
r.unl do Pais se coloqurm. lado a lado, na empresa de dar ao Pais 
um novo dt>sl.!no. 

Nes:;e .sentido. Sr. Presidente. ho.Je, às 17 horns. n dlreção da 
t\ssoclaçi'w de Professores da Unlvcrsldndc Federal da Rio de Ja
neiro, antl~a Universidade do Brasil. situada na Ilha da Fundão, na 
vclhu capital. associação essa intc~rada por professores I'Pcrutados 
tml tudas as univcrsldadC'S, será l'ccrbida pelo Sr. Ministro da 
Educação. Eduardo Portclla. cm audiêncl:~ especial por nós mar
cada, qunndo scrú apre~cntado um memorial em favor do profes
sor e da unlvrrsid~de brasilelr:t. 

Sr. Prcsldentc. temos rep,l:;tmdo no Pais um desccn:;o no sis
tema unlversltó.rlo, havendo necessidade que se empr~.•cnda um 
surto nova de rcvlgoramento. Do contrário. Sr. Prc.sidentt•, a uni
wrsiclacll• que prepara os futuros mandatúrlos dt'."ite Pais. os l'utu
ros govt•nwntl•s, os futnrns deputado:-;, o:-; futuro:-; juizes. os h1~u~ 
r{]s militares, enfim, toda a !-:~\lna dt• valores cxcel.sos da Vida 
brasilrlra - qut>ro cn•r qur falhará. t>n1 partr, na sna grandr des
tinação. 

E:;st• R:rupo que rt>pl'cscnto.l quatro mil pro!Ps.o.;.on•s da maior 
Unlvcr..-Jdade Ft>dPral c!o Brasil, a do Rio de Jane1ro. quatro mil 
pro!esson~s qut• se dedicam ao ensino ele trinta mil estudantes. 
sentindo as necessidades de sua A:;sociação c dt• seus intc~rantcs 
vai levar ao Sr. Ministro da Educac;ãu. que :-;e di~nou receber a co
missão. hoje. à.s 17 horus, um memorial cm que luta pelas reivin
dicações c!a classe. E. Inclusive. Sr. Prc:iidentc. o que tio Importante. 
pela malar lndcpcndCncla da universidade brasileira. não só a 
Univcr~ldndc Federal do Rio de Janeiro, com quatro mil professo
re:; qut• também ê prestl~iadn pela Univrrsldadc do Estado do Rln. 
a UFE. com dois mil proft•ssorL•s c dozt• m 11 aluna.'\, ... ediada cm 
Nitcról. 

Portanto, são essas duas organizações unlversltárlns que hoje, 
no colóquio com o Sr. Ministro da Educação, reivindicarão pela 
indcpcndéncin maior da universidade cm que!itõcs Internas, para 
professores docentes e assistentes de curso. 

Pt·c:;ide a Associação dos Professores da Univcn;idadc Federal 
o físico nuclcnr Pinl;l;uel!! de Souza. que no momento presta cola~ 
boração à Comissão Parlamentar de Inquérito sobre o Acordo 
Nucl~ar c, it:tualmcntc, na visita que tez a Comissão a Angra, :1 
Rczendc c a Ita~uai; devendo ser ouvido na Comissão Parlamen
tar ele Inquérito. S. Ex.11 , Proft>.~.sor de Física Nuclear da Unlvrrsl
dadc do Brasil, deverá trazer para n nossa Comls.<iÜo o prnsnmcn
to dos físicos nucleares c:!o Pnís, completando a série dr depoimen
tos de físicos que por aqui jã passaram. 

Entre as l'elvindlcac;ões que o profcshorado vnl fazer ao Sr. 
Mlnl:itl'o da Educação, cm primt•lro lu~nr, pura qur se Impeça a 
lntcrfcrCncia da empresa particular nn vida untvcrstt:lria porqm·. 
com os trabalhos que eles cometem àqueles ttlunos, o aluno traba
lha p\ll'a as empresas partlcularc.s, vlnculnndo-se a elas dcixnndo 
de ~cr o grandt• Iider c orirntador da intPIIAêncla brnsilclra. Este 
~~ um dos pontCls rundnmPntals da relvlndlcnc;üo do professorado 
ntravCs da. Associação que conp,lobn quntro mil professorPs da Uni
versidade Fcdcrnl do Rio de Janeiro: este é o Jmnctum dnlens da 
rcivlndlcaçõo, a lndcpcndi•ncln da universidade. 

Segundo, Sr. Prc:üdt•ntc, que o.s professores passt)m a ser pa~os. 
os seus vencimentos c ~al:lrlos. pelo MlnJ:;têrio du Educar;üo e Cul
tura e núo mais com aditivos dt• outros órgãos que cumpletam o;.; 
:;cus vencimentos. 

Outra rclvlndlcaç5.o jut;ta, qlw c:;tou certo c.le que o Sr. Mlnl~
tro hawr:i de ntcndcr. Sr. Prc.'iltlt'ntc, 50 1,; de ,'ialãrlo com oito 
hm·a.s dr. trabalho, com dcdicaçüo ph!lla e complet:~ ü unlvcr.o;Jdu
de e com Isto o aumento di' 50';; cm .'WU.s salál'ios: extcn.sfw dos 
:;alúrlos llm; profl'sson·s colallomc!orl'S que pcrceb1~111. nn Rio dP .Ja
m~Jro, IHI maior Univl'r~ldaclt• do Pais, vPnclnwntm; ela ordem ele· 
cluco mil Cl'liZl'ii'Cls arwna:;, por mt!s, um vencimento dt~ rnnlt'. 

Assim. Sr. Pn•iHcll'lllt!, qtll' :-:t~.J:I ntantlc\o o l!m;lnn gratuito rla 
UtliVI~rsldnde. Ha vnzt•s ali.! aqui, nu P!enúrlu. qut~ pt•c!Pm, que rl'l
vln<lil:am. qut· l11tam Jlt'!u !lnlvl'l'slrladl' pl\1!1\. 

Os professores da Univ1~rstdndc Federal do nto ci(' Jnneiro. 
t~m nome de quatl'o mil profcs.-;orcs do Rio de Janeiro e de dois 
mll de NiterOI, l'eivindlcam a unlvcr&ldndc ~rntultn, ao contrário 
daqueles QUe trombct1dam a Universidade pa~a para todos. 

As.."ilm, Sr. Prcsldt•ntc, que a Universidade mio ~cJa trnn.o.;for
mada cm funçúo ou autarquia 1•m rc~-:imc especial. Siio cstrs os 
anseios dos Dlrctores dn Assoclnçáo presidida pelo Fi~ico Nuclt•ar 
Pillf.:lll'll! Rosa c representada por elementos de escolas ~~ de uni
versidades qne l'ormum t•ssa Comissão c rclvlndlcamm, junto ao 
Sr. Ministro da Educaçúo c Cultura. um tratamento mais justo rm
ra a UniVI!rsldadi• c, sobrt·tudn, o que dh:semo:-; a principio, a lndc
pcndi•ncln para a Univl'rsldac.lt•, para que nüo se abastarde a fun
\ÚO do Jll'ofcssur. 

Por esse motivo, volto a dizer. 81·. Presidente, quP antes da 
frente politlcn. antes da frente militar. ílntc:-; da frente :melai. 
o Brasil pi'Pclsa clt• uma rwnte pPdagógicn 1', nesta frente pedn
goglca. nos, que representamos ~~ses valores dc.~tacndos da Uni
versidade Fedcrnl do Rin de Jam•iro, Universidade do Brni)Jl, o 
malar cent1·o de c:ltuclo:-; unlvcrsltórlos do Pais, com 30 mil estu
dantes t' -1 mil profc.sson·s. 

Era esta, Sr. Presitlentr.. n comunicação que. pela hon vontndt• 
da Mesa. acabo de fazer à Casa. ! Multo bem! 1 

O 'sn. J•RJ~SJDI-;STE I Nilo Coclhot - Concedo a palavrn au 
nobre Senador José R1cha. 

O SR .• lOS I~ RJCII1\ 1 MDB -- PR. Pronuncia o ~CRUint.e discur
so. Sem rt•visão do oraclor.1 -Sr. Prc:;idcntc e Srs. St~nadores: 

De:;dc o início do atual período legislativo que a Universida
de de Londrina vem pa.sando por sucessivas r:riscs. F':. colncidcntt!
ml'ntc, r.s.~a.s cri."it~s Iniciada~ no atual período lctlvo, coincidem, 
também, com u primeiro ano dt• mandato do anwl Reitor daq11e
la Universidade. E culminou, de crise cm crbe, com a maior eh· 
toda.s a da Faculdade de Medicina.. surgida no Ho.spltal Universi
tário. qw• é o Hm;pltal-E.scoln -· com a demi.ssflo, hú mais dt• !'iL'"i
~cnta dias. d1• cmco docentes dos mnl:i quallflcado.~. 

Jâ tive a. oportunidade de abordar este assunto aqui, quando 
pedi uma revisão dessas punições, por se tratar dP punição a clnr.o 
dos rr.als qualificados profissionais. médicos, da nossa cidade r 
daquela Universidade. 

Durante cerca de quarenta dia:-;, rm conseqüCncia dessa!) dc
missÕl'S urbitrãrlns. o Corpo Doccnt~ da Faculdade de Medicina 
L' todos aquele!: que prestam serviços como pl'ofcssores no Hospital 
Unlvcrsltãrio estiveram cm ~1·evc. Durante cerca de quarenta dia~. 
essa greve foi arra.')tando~sc, com a solidariedade de toda o Corpo 
Docente c elo Corpo Dlsccntl' da Faculdade de Medicina, c foi 
pn~clso que uma Comissão da Assemhlêia Legislativa do Estado 
ro~se constituída espcclrtcamenr.c parn analisar c tentar encami
nhar a :1oluçiio para que essa Areve fosse resolvida. 

Entretanto, o Reitor c o Conselho Unlvcr.slt:irio, após aceita
rem a mediação dessa Comissão Especial da A.·lsembléiO Legililntt
va do Estado, que preconizava, dentre outras coisas, a Imediato 
revogação da portaria que demitia os cinco docentes e com o com
promisso, alndn, da Reitoria, de que nlnp,uém seria punido J)or 
ter participado, durante quarenta dias, dn greve, e que todn.-1 eles 
receberiam, Inclusive. :wus vcncinwntos. 

Agor:l, Sr. Presidente, (}('corridos quasr trlntn dias do tórmlno 
dn greve, eis que o Reitor não cumpre seu comproml.9so c n As
sembléia notificada de que aquilo que preconizou a sua Coml~süo 
F...'ipcclal mio foi s1~quer levado rm consideração pelo Reitor. 

Hoje, novamente. st· rcútlt' n Comls.são Especial da J\ssembléla 
Lc~lslativa elo meu Ditado, e nós qucl'emos, Sr. Pre:;idcnle, neste 
ln:;tantr, ao dar conhecimento à. Casa desses fatos ~ravcs, porqm· 
colocam não apcna.o.; cm risco a sn úde da populaçfio, mas, sabre~ 
tudo, n mais carente da minha cidade, porque o Ho.spltal Unlvcr
siturio n{lo podf' .~e Vl'r novumcnte às voltas com uma J.::rcve qUt• 
poderá Instalar-se, porque, é evidente sem os serviços que esst• 
Ho~pital-E.•:r.ola presta it comunicladc, quem vnl sorr('r as prcjui?.o:; 
sem essn comuntclaclc. 

Sr. Pres\dentl', qucrinmos aqui, no abordar novamente o as
sunto, deixar lavrado o nos.o.;o protesto contrn um Reitor prepo
tente, arblti'úrlo, que demite .sumarlnmentc, sem nenhum inqué
r!tn, cinco dos mniorcs profissionais dnqueln Fnculdadc, c de.sre.~
pcltando o Corpo Docente, que, hncdtatnmcute, entrou t•m t~revc 
cm sJlidarledadc, inclu.o.;lvc o Corpo Discente dessa mt>.mw fi'acnl
duclc, e t:om a ~olidnril•dadc clf' quase u unanimlcladP dn pnpuln~üo 
da mlnhn cldaclc, 

E somentP um Reitor quí~ 11i10 tenha IWilhuma st!Wilblllcinrle 
para os PI'Dlllt•mas tt!enit'n.•;, 'l'''' núo tenha llt!nhuma scn:ilblllrlade 
parn os prn\Jit•llta .... ~~omunit:ülos pmit•rla .wr Jn:a~nxivl'l ú qua~:c
t~olt~U,•trlarll• lntt>ll'a, tml.o.;tlnr!o 1•111 núo r!'VOI~:tl' t·.o.;~;a,o., pun!~·t'H''i ,. n:1o 
l:lllll]JI'il' fi I:UlllJHomis~u qut~ a:;::ttmlu !ndu.~lvl' eum a Cuml~·~:it) 
l':sJll'elal <lll 1\I>St•mlllt"•ia L''lti:;Jnt.lvu c.!u mt:tl fi:o.;l.ado. 
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Sr Prt•sidt•ntt•. t'.'-"~' atituCIP c~ompnmwtt· tnr·ltl.~tvc· 11 :tiH'rlttr;t 
pn•r.untzac!:t jwlo Gm•t•l'llO, porqw· l' iJlt'~~il\'1'1 (j\ll' um t:t·:.;to f'lllllfr 

f'~st·. (!I· um Rctltll' clt'.'>]li'!'Jlamcl() " tnr·om]W!t·ntc•. poclr• t•nlrH•a:· r·m 
rbco r·"i.'ia abt•rl\ll':l. Porqut•, l· 1'\'itlr•nu·. cadn ato f' r:tda f:Ltn bola· 
du ~omnclos no Bra~ll intt•J/'o r· acn·dltr. que• ,·. i~sn qut· t·slt•J:t 
<H:OITt•ndo podt• colocú-la t·m rl..,.r·o 

Ontt•m. w; proft:s.~on·s c· nluno.~ novanH·ntc· !i7.PI'am uma :\s
·"~'lllblc'ia-Gf'l'al. ro. "I' o problt•nw núo for a:ncla c·st:t ::t•nwnn 1'1'

.'·:olvido. novnnwntl' Jrün t•ntr:u rom ~ri'Vf' 

Sr. PreslCII'lllt•. Sr'>. St·nadure .... L· prn!undanwntP lnml·nt:"tvt·l 
Qllt' l.'iSO cst('jn a ocot'!'t'l'. o qur· L' mai!' lnmtontúvel é que o Guvc·r
nndor do mc11 Estncltl f':>tú complt•!:JJllt•nt(' ('111 :-.il&nclo. núo cll:
umn só pnlnvr:t tendente· a J'C!,'iOivc·r es.~a CjUr:;tfw. 

Ainda ho,lr. eonver:;~mdo, por tc·IPIOnf', com nl~uns dCJs JiriNc·s 
dn movlnwnto " docrntrs d:~qurln FnrnldndC'. pudr lntelrnr-nw 
de qm· rcalmr.nte nté o flnul dc•.-it:J ~í'm:ma. Sf' o Rrltnl' n:lo c·ump:-:r 
aquUo Qlll' I' o! objt•to dt• um acordo p;lt'íl qur o movJnwnl o termi
nassí', l'lcs mn••unentc· voltnrf10 ú !!.l'itVc' no tina! ch·sta srmana. 

Aqui. então. flca Jnvrndn o mí'lt prntt•sto. que c•ssc· Rc•itur. in
e:ompctentL• l' fll't'polc:lte. crie juizo coloque· fim a mais umn 
r.ri.'l('. da:-; tantns que•, df's~lt• o Jnir.!o do lwrinclc, ktivo c• cll'Sd!' u 
Inicio dn .sun J.wstãu nn Unlvc•r::ldnctc• clf' Londrln:t. téom ,<;Jdo qua..;,. 
qth· uma cnractt•ristlc;l dnqucln Unlvf'I' . .;JcJaclc. 

t~rn tJ que Unha a diu·r. s:· Prc·.~idt'll!t• I Muit(J be•m' Palnw,..;. I 

O ~H. I'HI~SIUI·:S'l'l·: 1 Nilo Cm• lho• C;_~nePclo a palavra a::.~ 

nubr(' St'llilciOI' Cunh~l Uma. 

O SR CUS li,.\ 1.1:\1:\ c MDB PI3. Pnmttneia u s:•guintl' ct:.'-
c•upio.l Sr. Pn• . ..,ldPntt' '-' Sr . .; St·nadort•:;: 

O l'ltmo elo pmgn·s:-~u clL· C:11np!na Grane!(', no~ ultimos :hJ 
anos. vt'lll :-:t·nclo lll'l'nlt'<Hb cl<' avanc:o . .; l' rccuos, dt• altDs ,. baixus. 
com naturais pcrturbaçôt•s ;w cles(•nvolvinH'nto económiCo t• so· 
cial dn comunidade. 

Até n nwtadt• elos nno.'i 50. Cn.mplnn Grande clt•tlnhn uma in
contcstÜVPI licll'l'nnçn comercial cm todo o Interior da P;tr:tilla. 
t:om prc•srn~a marcnnte nas n tl\·ldadl·s clí' ccrc.a ele 100 Municipiu'i 
ele Pl•rn:llnbuc::~. Rio Grandl' elo Norte t' Cc:l!'u. 

AcontrcL· QIIP o proJ,:n•sso fo! clwganclo n outras cidadt•s com 
ÍJ.\Linl vocuçúu clt• lidt•runt;:t. atravCs da melhoria e do nsfnltamen
to das t•strncl:ts; pclu fnclllcladt• dns comunlc;lçõr.o; QUt' se amplia~ 
vnm e se mmlL•rnizav~m: Jll•lo lntNcó.mblu natmal que se t•st~t
belrcln t•ntr" es.'it.'S novos núclf'Oli de pr:.:~,ti'C.'is:.> t.' ns mrtropnlt• . ..; l't·
glonnls <• nac:ional:-i. 

Rt•p!·esent.antes t' viaJantes cunwrciais que antl's ,;n ciw(!:wam 
ntl• Campina. I' ai vL•nd('IHio -;eu:-. produtos, trnnsformara.m n t'l

clndt•, clt'sde os seus pr!mói'CJlo~ r nll• a nwtadc· d<·ste· século. no 
principal r<•ntro de· nbnstcclnwnto elo intt'l'iur nordrstlna. p:tssn
ram :1 :-~r utlli;mr da.s n:JVn..'i estraclas t' n intmcluzir suas mt•rr.:uto~ 
rias sertõt·s nc!Pntro. 

Por .'iU:I VI'/., os conwrcia:Ht'S elo lntnlor Qllf' vlnjav:1m ate 
Campina para a n·novac;;'w eh' st•u:-; t•stoqnl's. 11:"10 tinham mal;. 
III'CL"ssldndl' dt• J':tzl·-la. pois n•t<•blam os t•mi:i:->:i.rlos elas f:'lbric·; 1:. 

do Sul no . .; st'IIS pnlprios c•stnbt•ll'cimentus 

J\l~m disso. o t•slrl'ltanwnt:.~ ela" l't'l:tcút•s f'!lllll'rcJals. n t•nc·ur
tanwnto das cllstüncias I' o natural anst•Ju de· nmpllac;oão dt• t·o
nilccinwntos, passam :1 t:nst•.iar viagc•ns l' desloc~anwnlo!' jJ:ll':l 0 
Recife. para Furtnh·;m, para n.s J.:l'íUH1t.•.-; cidnclrs do Sul. num au
tCntlco ra.'iiWI' clt· horiwnll'S nntl's limitado:-> ús vislta.o; JlPI'iocli(';1s 
t• rothwiras ii cldacl!' ck Campina Granel!'. 

Tudo J.o.;.~u f~Jl multo bom t' c:ontl'ibuiu ch·cisiv:lnWntP para ;1 
m~·lhor!n elas condlcõt·s do povo. cHm!nu!nclo um pouro n JWlli'4'Z:t 
Pron!cu cl:ts comunlchtclt~s intl'rlomnus (~ oft·rcccndo Jwrspt•cllva.., 
dt• Jli'URI'I'.~.~o ;( mllh:tl't•s de· norc!P.stinu:-~ 

Campina. no entant:J, pur mais pnrndoxal CJUt• Isso Jlfi.'W\ pa~ 
·r. sofreu twnwndanlt'nte com t•.o.;sas trnnsformacõt•s, Nüu 1·s

h , lanwntanclo, Si'. Pn•.'iicll'nte. Estou con.o;tatando um !nt() s 1 ·11 ~tu
eeonõmleo. 

. A culpn n:"to C do proRn•sso nt•m elas ou~ra.-; c:omunas CJilt', m 11 ; 
.JUStamr.ntt>, C:JI1SCRllil'nnl sair dn t•st:q.:naçao em QUf' :->t• t'IH'on
trnvnm (' jll'l'em·n•r com pnssos lllClhls lt•nto:> o caminho do clt·
scnvolvlmcnto. 

Nn rt•nlldndt', n culpa cnbt.• nos f!OVl'l'nns r:-;tnduals t' :1 alguns 
aclmlnlHtrndot't',<; munlclp:\1:-: quc• niw cumpn·t.•ndl'l'nm qut· eht~I~H\'il 
umn hora clP mudnncn t' clt• l'c•pt•rcussút•s multD .'it'rlns para n Mu
nicípio ele Campina GranciC'. 

Os IH'St~JI'l':-> da coi.<;J\ públle:t núu tl\'t'l':\111 st•nslbl!lrladt.· par:1 
t•ntt•nc\c:r CJIIt' t•stavn pa.~sanclo n fast• ela llch•t':tiH,'a comt•rC'ial c!:• 
Campina t• n clcl:tcle tlnltn qm· t'ncontrar uma :-JliPI'natlva dt• tra
balho, uma nma O)ll,'ún ciP atlvlcl:tdt•s, uma dlv<·rslrlcnc:itu upt'l':t· 
dnnnl, para niw :->t'l' :->UJll'l'llCla Jwlus l!Nlll\(•t•lnwnto.'l. 

' '"'T'C!twacc== 

Para agr:1V:tr :tJJHI:t m.t!~ o probJ(•JlW. Sr. Prnldt•n\t·. t':"~.~;~: 
~ran·:tnrm;l<"i~.·:-. 1\tJ c'l'll<t!·:rJ clu ttllt'l'I~Jr nordc·.'i!Jno eotncJciJranJ 
t'dlll lllllil C:l't·.~Cl'/ltc• t' Jli'Ogl'P.'iSlVíl Ci'L~I: (jlll' M' :l]J,Itt•\1 S0bl':' <I:H~ 
elo:.. prncluto.~ IJÚ-,J<'O.'i (j111· llzt·ram a ~.:ranclt·w ele C.:amplll:t. o algt.
dúo ,. o si.-;aJ. prubh·nw:, :-~oiJI'e o.-; quah nw ll'nho pr.Jnunci;t:l•~ 
nc•st;l C.::1sa. 

[~IJ(jllilllfo OS llC'(!HtiOS cit'IXólVall1 C[l' S!' n•aJil.:tl' J1~J f'íJml'l'l:•:' 

~-:ru ... sblil dt• C;lmp:na. l'llquanto IJ.'i J1onwn.~ elo t:w·nor cJN>;:tvan. 
clt> J'azl'r cil' Campina ,, ::t·u s<·~.:unclo centr:J clt' a\!Vidnd1·s t·f~onc
llllt':t.'i, :-~cclal'i r politwas. estallL·ll·cimr·ntos I:~bris ,. nwrc:nntins (~~· 
n·al :mp<ll'túncla para o Munietplo (' p:tra o Est:Jdo !t•chn.v:tm su:t•. 
p;Jrta.-;. c· :1 cidade. ante:-; e·uronc:~ ,. vilJr:~nte. fazf•ndn .iu.; Ü:i a: 
cunha." clr· "R;tlnha cl:t Blli'bnn·m:J" e ··r:apltnl elo Tntbali1o". p:t.o.;
:-onu .a :tilrl'.~f'ntar uma it.n:t~l'll1 eh- ab:mclüno. ele t.rl.~tl·ln. de cst;t~~
naean. ell' dt•sc•spt'I'·J ;lt<·. 

Elll 1!103, Pleito Prt'ft•itu de Cnmpinn Grnncle, o jovem baJ,· 
quelru Nt•wton Rlqut·. iclt'ali:,tn. intl'li~t·ntt·. hom·stu t·. :iOIH'L'llW'. 
t•mprt•ciHIPdor. c·neau-:il' dl' uma c•CjUipe• sl'l<:r.lonacl:t " trabnlll; •. 
dnra t• cunsc~gulu. t•m poueo~ dias clt• ndmlnlstr:u;ào a !rentt• elo 
t-.!unlciph. tracar o cumlnho natuml p:1rn ot l't'tomadn da pos:· 
c;ao clt• lldf'l'ílllf,':t ela eumuniclaclt• campinrn.'ic. O dlr~·donnm1·n: .. 
tnclienclo pelo f'studo c JWla pt•.'iqulsa não foi c.lificil d1• Sf'l' cncoJ.
tr:tclo: tinha qttt• ~Pr a inclustt'i:\llza<:-üo. 

0.~ prim:•iro:: pa.'iSOs foram dados nwsmo antes dn llO'iSl', Pn·
]Nos f::Jram l'!alwraclus. indu.'itri;lis fc;rnm contactado3. I.U'UJI~b rJt· 
inVl':itldon·.~ dos F. .. .a:tchl.' elo Ct·ntro-Sul p:ls'inram a visitar C:uJj
plna Grancll' (' a t':iCO!lwr :\!'l':l~ t'll1 :'1'11 Di~trJt,) lnUustrl:ll. :1!(~ 
c•ntüo :-;em uma única unic!ncll' fabril. 

Mas Vl'!n 11 ~lovune·ntu ck Marco clf' HHi4. Sr. Pre.~ld.'nt:·. ~". 
lltllli ;tt:J dt· ral':l 111ft.•llf•kl:tclc• L' profuncla illJUStkn. ea:-~sou o llJnJ;
clato elo h:.JIIlt'lll q~t~" t'tll'arn:tv~l toda a t•spt·rnnça d1• um povo; in~ 
tc·r~·nmpt·u a c·ammhacla ele um .JII\'em I1Unlt'lll pllbilco qu(· sim
bolil.nv:l, com ,..,un \'Jbr:H:úo civir·a l' sua honestidadt: de pmpo~> 
to.-;, o est;tdo dt· e:->pirito dt· C:unpin:t GrandL·. 

.1. l'í'Jl('rcu.ssüo d;~ c:1:-~s:H;ú~ de NI'Wton Rlqm·. n<.lo llcuu llm;
tacla a :lr.f•a p:Jlitico·P<lrtidflria. CJ ato que· prt•tendcu nunjr um 
homem puiJJI('o ntlngln n todn ttmn cQnHmidnde, destruindo s:-.
nh~s. clcsfnzrnclo compromis.'io ..... nrquivnndo Jli'O.Jt•to::i, adiando s;.
luçfX•s. 

€ VPrcl:td<·. Sr. Pn•s!dL•tlt.t•, qm· aJ~umns indústrias rornm m1-

plantndn..o; c!c•pols ('Ol Campina. ma.'i o número dJs invt.•stldorPs qut· 
slmplc.o;mentc nlteraram SPUs planos c levaram seus cmprt•cndi
nwntos pam ~utrn . .; mun!cipio~ do Nordt•stt• e bem maior do CJlll' :..~ 
elas JWttcas fabr~cas. a malorl:l de nur.lativn Jocnl. quP hnJC• op1 _ 
r:tm no 1wsso Dtstl'ito lnclu.'itrinl. 

E i . .;so com arraso,'i f·normc•:-; par:t :t 1mplnntaçúo. tal o in;
pac~o cau .... :Hlo Jlf'l!l intrn11p~ito chh ne~.:oclat;õrs. pc>l:l dimlnulçf4 ~ 
ct_:1 cnfnse no trnto do_ problema .. .;obrrtudn 1wla nu..,l•nc!n do r::l
rtsmn clí' um Jider ;IUtciHlco à frente• clp un1:1 Vl'l'dndcira cnmpn
nh;t Q.tu.' .~c df'rl:q.:rava t•m prol ria r:ipld:'l lndll.~trinliznc:lo cl'1 
r-.Itmlc!pln. · · 

Um;t dessas pnuca . ..; rmpn:sas Qllt' pcrmant•f:l'ram cm cam•JJ
na UmndP. como n·~ultaclo dos t·ntenclimentos e dos es!arços 

1
de 

N'(•wton Rtqlll' qunnc!o Prt'fl•lto. !01 a Walli~. rntüo lll.:'adu ao eu
nht•c!da grupo mdtl.'itrial elo mesmo nonH' t' dí• 1-!'l'anclt• trudiç:in 
no Ct·ntro-Sul elo Pat.'. t•spt•clalmc•nt(• no Rio Grande tio sul. 

T•1l !oi o t·ntusi<:l~lno elos 1.:~1úchos com o C'Spirlto <lln:lmlr:o du 
nosso Povo. qut' a flibt·íc:l dt· lo~õt•.s Wnllig fot n plonelrn cto Di:-.
Lrlto lmh!s~nrtl ele· Camp:na Grnndl' t' L> a mnlor nnJdadf' fabril 
do MuniCIJliO, t' Jn clw~ou n nbsm·vt•r quast• :? mil ~pcró.rlo$, ct'r~ 
ca cl!' 50'· dt• todo o contlnJ,.:c•n!t• clt.• f'lllpre~-:ados clies fúbrlt:a.'i elo 
Distrlto. 

Pa .... sou a. ser um orgulho para :1 rldndt•, ponto dt· l'l'fl'i'éne•ia 
pa1:a n ;ttr:~cuo ele· un•t•stlclon•s dn,.; rrg!ôt•s m:us dest•nvolvlclns clü 
~a1s. N:J n_IIRP de• Sl'~l dt'.<;Pmpcllho industriaL chegou a produzi: 
_6.000 fo~o"·" pm· nw.~. :Jbastt'rt·ndo o nwrcado hltt•rna 1• expor
Pilei~ p:trn 18 pni.'it•s, clt•sele. nn(.'ól' . .; subdesenvolvidas da Afrlca 
aos E~taclos Unlc!os da Amt•t·tr.n 

In!Pilznwnu•. S1·. Pn•sldt•nte, motivos qm• niio mP cnbt• ana~ 
l.lsar nqul. conduziram a Walll!! nordeste a situações de crlsí" no:s 
ultlm~., anos, culm!nnncb 11(.:01':\. nos dias que concm. com uma 
p~s!çno rrnlmt•nt<• Jn:-ust.t•ntüvt•l t' Qlll' nw causa grnnclt.• prt•ocupa
~·aü. 

Atualnwntt•. 117!1 OJWI'Úl'los (•stào dt•st•mpt•egaelos, t•. com rtl':-;, 
passam us mal:-> .'WI'ln:-; pl'l\•açõt•s 5. 113 dependcntl's, dos qual~ 
:.! 700 lllt'llOI'l's dt' H :tno:-~. 71': desse totnl silo r.asados. quasl' to
dus com lllh~Js, M'11Cio qUI' :?:i•; ch•les tem clt' clneo a novt• filhos. 

O contln~t·ntt· d!' camplnenst•s Qllt', cllretn ou lndlrl't.nnwntt!, 
<lt'IH'IH!i• ela Walllg, rht'l.:a u cerca d1· lll.OOU pc•.ss.Ja.'i pnl.-; a in
duslJ'I;I t' a pl'lnclpnl cllt•ntl' <ll' outl'<ts t•mprt•.-i<L.s. como a tt•cnm·
dl'.'i!t•, a a1·bame. a sllv:~na, n 1\l'l'sta, a rlnn~al. a .st•l'l':tl'la lpl
r;tlll:a. {jll!' pam a Wallh~ rorm•t:t•m c:ompu!lt'lllt•s t' ''lllhrtl!tgt'tJ~ 

I 
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Além disso, Sr. Presidente, cerca de lO transportadorn:-; lm::ü.-; 
trabalham quase exclu!llvamcnlc para a Walliv., c n rcduçao ou a 
parahznçõ.o de :mas ntlvldudcs trará lllflculdndcs L•nurmcs pa.ra 
elas c, tambórn, parn centenas de carreteiros autónomos, 9uc dt'l
xarão de contar com cargas ele retorno para o Sul do P~us. 

Mas não silo apcnns cconõmlcos c sociais os problemas pro
vocados pela crise da Wnlllg, São também culturais. Estudam nos 
cctucnndnrlos de Campina Grande 680 jovens. através de _convC
nlos do snló.rlo-cducnção, ngora nmcaçndos de lntcrrupçao dos 
seus estudos, pois os colégios não v Cm· recebendo suas tnxns face 
nos atrn.sos da Walllg, com todos os seus compromissos de obri
gações sociais, 

o Munlciplo c o Estado, já combalidos cm suns Cinançns, es
tão tendo prcjuizos cansidcrD.vcls cm sua arrccadaçúo, pois a 
empresa diminuiu e atrasou o recolhimento de ICM, de IPI l' 
também suas contribuições para a lAPAS, PISwPASEP, FGTS, etc. 

Durante vàrlos meses, o Banco do Estado da Paraíba forne
ceu cartas de !lança que garantiram a empresa a aqulslçüo dl• 
matéria-prima cm siderúrgicas do Sul do Pais, entretanto, a par
tir do segundo semestre do ano passado, aquele estabelecimento 
de crédito Interrompeu es.sa concessão, o QUe agravou ainda mais 
a crise da Wnlllg. Ao que parece, Sr. Presidente, não há proble
mas de mercado, pois, segundo a dlreção da empresa, cm dezem
bro pnssado, havia. em carteira, pedidos no montante de 40 mil 
fogões que não puderam ser atendidos, 

Hoje, Sr. Presidente, através do lidcr da Bancada do MDB 
na Cãmarn Municipal, o combativo c ettclente Vereador Mário 
AraUjo, tomei conhecimento de que a energia c o abastecimento 
dágua da empresa estão cortados c que os salários não vêm sen
do pagos. A situação dos trabnlhadores é tão aflitiva que uma 
<:ampanhla popular para arrecadação de gêneros alJmentíclos e 
outros donativos tal Iniciada a tlm de socorrer as ramillas ope
rárias mais carentes. 

O assunto vem sendo debatido na Câmara de Vereadores, nu 
As.semblé_la Legislativa e na Cãmara dos Deputados, mas, n.té 
agora, nao se sabe porque medidas concretas não toram tomadas 
pelas autoridades responsáveis pelo sctor. 

Em março último, em declnrações prestadas em Camplnu 
Grande, o. Superintendente da SUDENE, Sr. Wnlfrldo Snlmlto, 
anunciou a constituição _de um grupo de trabalho para estudar 
D.!ternatlvas para a soluçao do problema. Até hoje, não se tem no
ticia, na cidade ou na empresa, da atuação desse grupo de tra
balho. 

~ão _é possível, Sr. Presidente e Srs. Senadores, que uma si
tuaçao tao grave, de repercussões tão negativas para uma cidade 
e para um Estado, tique relegada a planos secundários. 

Quase lO•J,, da população de Campina Grande depende em 
maior ou menor grau da_ sobrevivência da empresa e do seu de
senvolvimento .• Uma regiao como o Nordeste, onde 0 desequlli
brlo em relaçao ao CentrowSul é uma preocupação dos homens 
que pensam com seriedade no futuro deste Pais, não pode se dar 
no luxo de ver o fechamento de uma Indústria implantada hâ 
tantos anos, quando tantos foram os projct{)s que tlcnram aban
donados e lnconclusos. 

O Sr, Adalberto Sena IMDB - ACl - Permite um aparte'! 

O SR. CUNHA LIMA fMDB- PBl -Pois não, nobre Senador. 

O Sr, Adalberto Sena ! MDB - AC 1 - Apenas um Hgelro 
aparte, Senador, para congratular-me com v. Ex,u por maJ.s cstt 
seu dls~urso, que além de ser um pronunciamento de alto nível, 
como tem sido os outros. Vem revelar em v. Ex." uma das qunll
.dades mais admiradas no parlamentar, que é a autentlcldnde. 
V. Ex.11 é um autêntico representante da. Para.ibn c mais autên
tico, ainda, da .sua regiii.o. MeU8 pnrnbéns a V. Ex,n 

O SR. CVNIU LIMA f MDB -- PB l - Mui to obrlgndo pelo 
apa.rtc. c agradeço, tnmbCm, os elogios generosos que V. Ex,11 

me faz, mas sempre a problemática nordt)stlnn, a problcmáUcu 
da nossa reglüo, do nosso Estado r. da nossa cidade de Camplnu 
Grande tem sido abordada, de tnto, com ênfase, por nós aqui, 
nesta Crua. Multo UJJ;rndeço a contribuição c o clo~lo dr V. EX.11 

Continuo, Sr. Presidente, 

O Nordc8tc, de milhões de dcsempre~ados l' subempregados, 
não pode nssl.sUr de bruços cruzados a lncorpornçüo dt· um novu 
conLlngcntc de homens, mulheres c crianças no rol humilhante 
dos miseráveis absolutos. 

Faço, dt!Sta tribuna do Povo, um apt•lo à.'i nutorldndcs do Pnts, 
Aos Ex.mu" Srs. Mlnilitros ela Fa;wndn, du lndústrltt c Comércio, 
da PrevldCncln Social l' rio Trnbalho, noli dlrl!-\t!llles do Bnnc:1 do 
Bmsll, da SUDENE, do Banco do NOI'clt•Stt' t• elo BNDE. A propu· 
silo do BNDF.:, comenta-st• cm Cnmplna Grande QUL' pslarla rum 
cslt• banco o cndos:m tio t:antrolc uclunilrlo da Wnlll~-:. 

As provt{ICndas devPm ser adotadali com ur~i!nc:la. ~ma r.nn· 
juga~·ào dt: t•srorçns t: dt~ tnl'didas cPrlamente encontram n opçüo 
maü; correta para o soer~uimcntn da empresa. 

Nilo tmport;t, Sr. PresJdt•nte, :it~ a dtreção ela Indústria vai fi
car com os seus atu:us aclonlsta~. ,<;e vai passar ás mãos de outro 
grupo Industrial ou se vai sofrer a tntervençilO, JWio menos tcnl
poró.rlu, de um banco oficial. O que Importa é salvá-la; o que 
importa é não agravar ainda mnl.s a crise crónica da Nordeste, 
o que Importa é não permitir que umn cidade como Campina 
Grande, tão sorrida, tflo castigada c tão esquecida pelos J(Ovcr· 
Otlli do Estado c da Ft~ernçúo, receba mais cssr Impacto de tan
tas lmpllcnçõcs cconômJcas e sociais; o que Importa é não dclxnr 
no abandono c no desespero mais de 6. 000 brnsllclros. 

Era o que tlnhn a dizer, Sr. Presidente. fMuito bem! Palmas. I 

COMPARECEM MAIS OS SRS. SENADORES: 

Evondro Carreira - Gabriel Hermes - Alberto Sllvn - Ber
nardino Viana - Jessé Freire - Mllton Cabral - AderbaJ Ju
rema - Lourlvai Baptista - Moacyr Dnila - Amaral Peixoto -
Hugo Ramos - Murllo Badaró - Tancrcdo Neves - Henrique 
Santlllo - Mendes Cannlc - Pedro Pedrosslan - Evcláslo VIeira 
- Jaison Barreto - Lcnolr Vargas - Paulo Brossnrd - Pedro 
Simon. 

O SR. PRESIDENTE (Gabriel llermes) - Está tlnda a hora 
do Expediente. 

PassawSC à. 

ORDEM DO DIA 
Item J: 

Votação, em turno único, do Projeto de Lei da Câ
mara n.O 19, de 1979 !n.O 24/79, na Ca.sa de origem), de 
Iniciativa do Senhor Presidente da RepUblica, que trans
forma a Federação das Escolas Federais Isoladas do E'i
tado do Rio de Janeiro - FEFIERJ - cm Universidade 
do Rio de Janeiro - UNIRIO - tendo 

PARECERES, sob n.<>< 166, 167 e 200, de 1070, das Comis
sões: 

- de Educação e Cultura, favorável no Projeto; 

- de Finanças, favorável; c 

- de Constituição e Justiça, pela constltuclonaUdnde e 
Jurldlcldnde do Projeto e pela Jnconstltuclonalldade da 
Emenda de plenário. 

A discussão dn matéria tal encerrada na sessão de 16 do 
corrente, com apresentação de emenda em plenário. 

Nos termos do arL. 336, Inciso XVIII, do Regimento Interno. 
a citada emenda não será submetida a votos. 

mo 

Em votação o projeto, cm turno Unlco. 

Os Srs. Senadores que o aprovam queiram conservar-se co
se acham. IPaus~.l 

Aprovado. 

A matéria vat O. sanção. 
t o seguinte o pro1età aprovadfJ 

O SR. PRESIDENTE tGnbrlel Hermes! - Item 2: 

Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução 
n.u 4, de 1979, do Senador Mur11o Badnró, que altero. a 
rcdação do art. 164, u 1.11 c 2.0, Item 2, do Regimento 
Interno da Senado Federal, tendo 
PARECERES FAVORAVEIS, sob n.0 ' 205 c 206, de 1070 . 
das Comissões: 

- de Constitui~~ão e Justiçai c 
- Dlretora, 

Sobre a mesa, rcquerlm(•nto que será Ilda pelo Sr. l.U-Sccre· 
L:irlo. 

f. lida e aprovado o :wquintc: 

l"llOJt:TO DE Lt:l DA CAMAitA 

N,n 19, de 1979 

<N.u 24-U/79, nu Ca.'ill de origem) 

IDe lnlclatlva do Senhor Pt'l'sldentl' da Rt!públlca) 

'l'r.w~rormn :l Ft:dt:rnc:llo tias l~scolas Ft~dt~rlds lsohldlls 
du 1-:.stntlo do IUo de Jnrll'lro - 1:IWIEIU, t:m llr\h•eMOidadt• 
du nto dt• Janeiro - USIItiO, 

O Com.p·t~ssu Naclonnl decretn: 
Art. 1,.' Flcn trn.nsfonnucla a F't•clt>r:u.;flo elas to:.·wolns Fc· 

dt>rnls Isoladas do Jo:.-;tndo do Rio eh• Jruwlro - F'EF'lli:.R.I, ln:;tltul
rla pm dt•ll'rllllnnt;üo elo DPcrP\o-lt•l n.o 77:\, clt• 20 clt• agosto (j(-
1\lfiU, IIJOdlrtcndo rwln Dt't'l'PtoMll'l n.u IHI, Cll' \1 Cil' :;I'Lt'lllbl'll dt• 
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1060, cm Universidade do Rlo fle Janeiro - UNIRIO com sede 
na Cidade do Rlo de Janeiro, Estudo do Rlo de Janeiro. 

Parágralo único. A UNIRIO vinculada ao Ministério da 
J~ucação c Culturo., mnntcró. a tOrma juridlca de fundação do 
dlrelto públlco, catabclcc!du pam n FEFIERJ pelo Dccrcto-lcl 
n.O 773, de 20 de agosto de 1960. 

Art. 2.0 A UNIRIO tem como objetivo ministrar a ensino su~ 
pcrlor de graduação, pós-graduação e extensão, e executar nti
vldudes de pesquisa, de dlvulguçiio c!enti!!cu, tecnológica, cul
tural c artistlca., podendo, também, prestar serviços técnicos e 
hospitalares à. comunldo.de e a Instituições públicas c po.rUculll
rcs. 

Art. 3.0 A UNIRIO gozará de autonomia dldático-c!entltlca, 
dlsc!pUnar, adm!n!strat!va, l!nancclra c patrimonial, c organiza
rá sua estrutura e métodos de funcionamento nos termos desta 
Icl, de seu estatuto, de seu regimento e das normas legals per
tinentes, 

Art. 4. 0 O patrlmôn!o da UNIR! O será constltuldo: 
I - pelos bens c direitos que atualmente Integram o patri

mónio da FEF'ImU, os quais llcam automaticamente trans!erl
dos, sem reservas ou condições, à. 'tJiN'IRIO; 

n - pelos bens e direitos que lhes forem Incorporados em 
virtude de ato dos poderes públlcos ou que a UNIRIO aceitar, 
oriundos de doações ou legados; 

m - pelos bens e direitos que a UNIIRIO vier a adquirir; 
IV - pelos saldos de exerclc!os anteriores. 
Parágrafo único. Os bens e direitos da UNIRIO serão ut!U

zados ou aplicados exclusivamente para a consecução de seus 
objetlvos, não podendo ser alienados n não ser nos casos c con
dições permitidos em lei. 

Art. 5,0 Os recursos financeiros da UNIRIO serão provenien
tes de: 

I - dotação que lhe for anualmente consignada no Orça· 
mento da União; 

n - doações, auxilias e subvenções que lhe venham a ser 
feitos ou concedidos pela União, Estados e Mun!clp!os ou por 
quaisquer entidades públlcas ou privadas; 

nr - remuneração por serviços prestados a entidades públi
cas ou particulares, mediante convênios ou contratos especitlcos; 

IV - taxas c emolumentos que !orem lixados pelo Conselho 
Universitário, com observância da legislação pertinente; 

V - resultado de operações de crédito e juros bancários, nos 
termos da lei; 

VI - receitas diversas, 
_Parágrafo único. A expansão e a manutenção da tmmiO 

serao asseguradas basicamente com recursos consignados anual 
mente no Orçamento da União, à conta do Ministério da Educa· 
ção e CUltura. 

Art, 6,0 A UNIRIO será dlrlglda por um Reitor, nomeado 
pelo Presidente da IRepúbllca, na forma da leg!slaçiio vigente, 
com o mandato nela previsto. 

Parágrafo único. Ao Reitor Incumbe todas as ativldades da 
UNIRIO, executando a polltlca geral da Instituição, em cumpri
mento às dellberuções dos Conselhos; e representar a UNIRIO 
ern Juizo ou toro. dele, pessoalmente ou por seu represen~nte. 

Art. 7.0 Siio órgiios da, Administração Superior da UNIRIO: 
I - Conselho Universitário; 
n - Conselho de Ensino e Pesquisa; 
UI - Conselho de CUradores; 
IV - Reitoria, 
Art. 8.0 O pessoal docente, técnico c administrativo da 

UNIRIO será regido pela Consolldação das Leis do Trabalho, de
vendo a l!Xação dos respectivos salários obedecer ao disposto no 
art. 1D da Lei n.0 6, 182, de 11 de dezembro de 1974, 

Parágrafo único. Os corpos docente, técnico c administra
tivo dà FEFIERJ passam · a Integrar o quadro de pessonl da 
UNIRIO, com todos os direitos c vantagens adquiridos, 

Art. D.0 As atribuições espclllcas da UNIRIO, sua estruturo 
ndmlnlstro.tlvn e competência de .seus órgãos serão· estnbclccldns 
no Esto.tuto e no Regimento, aprovados, respectivamente, pelo 
Presidente da Rcpúbllcn e pelo Ministro dn Educação c Cultura. 

Parágrafo único. Dentro de cento c vinte dias, a contar dn 
v!glincla desta lei, o Reitor da UNllUO encaminhará no Ministro 
da Educação c Cultura os nnteprojctos de Estatuto c de Reg!· 
menta Oernl, apOO ouvidos os Conselhos Federativas c de Ensino, 
Pcsqutsn c Extensão dn P.EFIERJ, nos termos da art. 12 ctc."itn leJ, 
reunidos em sessão conjunta. 

Art. 10. Ficam transformadas os cargas de Presidente e de 
Vlce-Presldentc de Ensino da F1EFlERJ cm cargos de Reitor c 
de Vlcc~Rcitor da UNID.IO, respeitado, na nova condição, a man
dato do Presidente da FEFTERJ, passando o V!ce-Pres!dente de 
Ensina., na qunlldnde de Vlcc-Reitor, a exercer a cargo com man
dato que dctcnnlnará quatro meses· após o do Reltor. 

Art. 11. Os recursos ttnanceiros destinados, no corrente 
cxcrclclo, à FEFIERJ serão transferidos il UNIRIO. 

Art, 12. Enquanto niio !orem aprovados os Estatutos c o 
Regimento da UNIRIO, estarão em vigor, no que couber, os Estatu
tos e o Regimento da FEFIERJ, 

Art. 13, Esta lel entrará em vigor na data de sua publica
ção. 

Art, 14, Revogam-se as disposições em contrário. 

REQUERIMENTO N.0 173, DE 1979 

Nos termos regimentais requeiro o adiamento da cUscussão 
do Projeto de Resolução n,0 4, de 1979, para reexame da Comls· 
são Dlrctora. . 

Justificação 
O presente projeto visa, conforme just!llca o seu ilustre au

tor, a permitir malar rapidez do processo legislativo, estabelecen
do que, mesmo cm face de pedida de dlllgência ou conBulta, Cl 
prazo deferido ils Comlssôes não se Interrompa. 

Tanto a Comissão de Constituição e Justiça quanto a Comis
são Dtrctora, a.o emitir parecer sobre a matéria, recomendaram 
ao Plenário a sua aprovação, fazendo reml&sã.o expressa. ao art. 
13, Item 4, da Lei n.o 1.079, de 10 de abril de 1950, que define os 
crimes de r""ponsabllldade e regula o respectivo proces.so de 
julgamento. 

Data venl& parece-nos ter passado desapercebido o estabele
cido naquele dlsp.os!tlvo legal verb!JI: 

"Art. 13, São crimes de responsabllldade dos Minis
tros de Estado: ........ · ................................................... . 
4 - não prestarem dentro em trinta dias e som JIU)tivo 
justo, a qualquer das Ciimaras do Congresso Nacional, 
a.s Jntormaçôes que ela. lhes sollcltar por escrito, ou pres
tarem-nas com falsidade." 

Tem, portanto, o M!ntstro de Estado o prazo de 30 dias para 
prestar as informações que lhe torem soltcita.da.s, podendo esse 
pr1120, por motivo justo ser prorrogudo. 

!Dispõe, entretanto, o art. 137 do Regimento Interno que, pa. 
ra exame das proposições, a Comissão de Constituição e Justiça 
tem 20 dias e as demais ComlsSõe.s 15, sendo que, sobre as emen
das apresentadas iL proposição o prazo é de apenas 15 dias, cor
rendo em conJunto para todas as Comissões. 

Da anállse dessas disposições· regimentais, e que o Projeto 
não nltera, e do texto daquela lei, verltlco.-se que, se aprovado o 
Projeto, haverá um de.sencontro das normas que Irão regular a 
matéria, 

Eogotar-se-á o prazo da Comissão consulente antes daquele 
deferido ao Ministro para responder a consulta por ela formulada. 

Dai o Regimento Interno ter, sabiamente, previsto a Inter
rupção do prazo da Comissão durante a dlllgênc!n ou consulta, 
determinando, ainda, no § 2.0 do art. 164 que, transcorridos 60 
dias sem obter resposta, a própria Comissão deliberasse sobre o 
assunto. 

Considerando os fatos apontados e na lmposslbUldade regi
mental de ser o projeto emendado em Plenário nesta ocasião, 
achamos por bem soll<'.itar o adiamento de sua cllscussão para 
que a Comlasãa Dlretora possa rccxnmlnâ-10. 

Sala das Sessões, 29 de maio de 1D7D. - Almlr Pinto •. 
O SR. PRESIDENTE (Gabriel llermes) - A matéria volta o 

Comissão Dlretora parn recxame. 

O SR. PRESIDJ:NTE IOabrlel Hermes) -Item 3: 
Discussão, cm segundo turno, da Projeto de Lei do ~::euo.
do n,0 4, de 1979, do Senador Nelson Carneiro, que estende 
nos depósitos judlelals em dinheiro, ordenados por outras 
autoridades judlch\rlas, a correçiio monetária prevista 
pnrn os ardcnndos por Juizes Federais, tenda 
PARECERES, sob n.oo 171 c 172, de !979, dns Comissões: 
- de Consutulçúo e Justiça, pela constltuclona!!dadc c 

jurldlcldndc; c 
- de l~inane;a.o;, !nvoró.vcl. 

Sobre n mesa, requerimento que vai ser lido pela Sr. 1.0 Se
cretária. 
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t lido c aprovado o seg~ti.ntc: 

REQUERIMENTO N.0 174, DE 1979 

Nos termos do nrt. 310, alinca c, do Regimento Interno, reM 
quelro adiamento da discussão do Projeto de Lei do Scnndo n.' 4, 
de 1979, a !1m de ser !cltD. na sessão de 27 de junho próximo. 

Snla das Sessões, 29 de maio de 1979. - Snidnnha Derzi. 
O SR. PRESIDENTE <Gabriel Hermes) - De acordo com a 

decisão do Plenário, a matéria sai da Ordem do Dia para a ela 
retomar no dia 27 de junho vindouro. · · 

O SR. PRESIDENTE !Gabriel Hermes) -Item 4: 
Discussão, .em primeiro turno, do Projeto de Lei do Se
nado n.' 34, de 1978, do Senador Itamar Franco, que proíbe 
aplicações financeiras, pelas pessoas jurídicas de direito 
púb1lco, de recursos obtidos com a finalidade de financiar 
obras ou empreendimentos de Interesse da rcspectlvo. ad
ministração, tendo 

PARECERES, sob .n."' 186 a 188, de 1979, das Comissões: 
- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e 

jurldlcldnde; 
- de Economia, tavorável, Com voto vencido do Senador 

Benedito Ferreira; c 
- de Finanças, contrárto, com voto vencido, cm separado 

do Senador Amaral Peixoto, c voto vencido dos Sena
dores Tancredo Neves e Mauro Benevides. 

Em dlseussão o projeto. 
Tem a palavra o nobre Senador Itamar Franco. 
O SR. ITAMAR FRANCO IMDB- l\'IG. Para discutir o proje

to. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores: 
Apresento um projeto que, no seu art. 1.0 , diz o seguinte: 

"Art. 1.0 Os recursos obtidos pelas pessoas jurídicas de 
direito público com n tlnalldade de tlnnnclar obras ou 
.empreendimentos de' Interesse da respectiva administra
ção, não poderão, em qualquer hipótese, ser objeto de apli
cação no mercado flnancelro." 

O projeto teve parecer favorável das Comissões de Constitui
ção e Justiça e de Economia. O Relator na Comissão de Finan
ças foi o nobre Senador Amaral Peixoto, que foi vencido, tendo 
sido designado para relatar a proposição o nobre Senador Rai
mundo Parente. Nessa Comissão votaram a favor do nosso pro
jeto os Senadores Tancredo Neves, Mauro Benevldes e, evidente
mente, que o prõpr1o Relator, o Senador Amaral Peixoto. O Se
nador José Richa. me avisa., agora, Sr. Presidente, que, apesar de 
não constar do avul.,o, o seu voto fol tn.mbém favorável ao pro
jeto. t com prazer, então, que assinalo o voto favorável do Se
nador José Rlcha. 

l\'Ias, Sr. Presidente, na nossa Justificativa, cu lembro o De
creto-lei n.' 1.205, de 31 de jan•Iro de 1972, lembro o Decreto-lei 
n.• 1.290, de 3 de dezembro de 1973, lembro a Resolução n.'.299, 
de 29 de agosto de 1974, lembro a Resolução n.• 370, de 9 de abril 
de 1976 e n revogação dessa Resolução n.' 370, de 9 de abril, para 
retornar, então, após essa revogação, ao Decreto-lei n.0 1.290. 

E continuo dizendo, Sr. Presidente: " ... prevaleceu no caso" 
(voltando-se ao Decreto-lei n.• 1.2901 "a medida cautelndorn In
dlspensãvel como proteçiío nos dinheiros públlcos. t fundamental 
que sempre nsslm o seja, porquanto ainda que o risco dessas apli
cações tlnancelras seja, sob e.sse ângulo, mlnlmlzndo, outros rts
eos podem, até mesmo, sobrepor-se a eles". 

O nobre Senador Amaral Peixoto diz o seguinte em seu parecer: 
"Ao justttlcar sua proposição, o nobre Seno.dor Itamar 
Franco alinha toda n legislação pertinente, bem assim Re
soluções do Banco Central do Brasil. 

Trata-se de Iniciativa de grande alcance, que objctlva 
coibir a prtltlcn, generalizada nns pessoas jurldlcas de di
reito público, de rcnllznrcm aplicações no merendo tl
nnnceiro. 

A boa aplicação dos dinheiros públicos deve ser resguar
dada, !nzcndo com que tnls recursos nüo !!quem sujeitos 
n riscos e núo se convertam em npUcações especulativas. 
Por sua vez, o controle. sobre os recursos dlsponivcls na 
Admlnlstrnçiio Públic[l, dlrctn ou Jndirctu, dCV!! ser o 
mnls rigoroso, proteRcndo-sc também o exerclclo dn fun
ção de ndmlnlstrndor públlco. 

De outra parte, o consldcró.vel voltUTie de npUcuçôes no 
merendo !lnnncelro, por enlldndcs pi1bllcns, velo n con:;
tltulr-se cm ratar ele reallmt•ntaçüo lnrlncionrirla. 

O Poder Público deve ser mais rigoroso no combate à ln
!lnçüo c a medida proposta vem no encontro deste ob
jctlvo. 
No que se retere· no aspecto flnnncclro - competéncln re
glmcn tal dn Comissi\o de Finanças - nada temos n o.por 
no projeto sob exame," · 

O nobrC Senador Raimundo Pn.rcn te - e chamo n atenção 
da Casa - diz o seguinte, no seu parecer, para concluir pela re
Jeição do nosso projeto: 

A simples suposição de deslizes ocorridos é de todo Im
procedente. Se houve descumprimento à. leglslnçüo citada 
c mesmo abusos c emprego descabido, o controle exercido 
pela Inspctorla Geral de Finanças, no âmbito interno, glo
sou ns aplicações. E o controle externo pelo Poder Legisla
tivo, através de audltngens e lnspcçõcs do Tribunal de 
Contas da Uplão, chamou b. Imediata responsab!Udadc os 
gestores envol~ldos nas npllcnçõcs. 
A !lscnllzação do Tribunal e a conduta lrrcprcen.sivel do 
Banco Central do Brasil não permitem as Interpretações 
constantes da justl!lcatlva do projeto. . 

Aqui, Sr. Presidente, a nossa primeira crítica, quando o nobre 
Senador R:úmundo Parente diz: 

"A simples suposição de deslizes ocorridos ... " 
Vou trazer, Sr. Presidente e Srs. Senadores, não uma suposi

ção, mas um caso etetlvo que se passou na o.dmlnlstração do nos
so Pais, na administração da PORTOBRAS. Leio, então, o Estado 
de São Paulo, de 5-8-78: 

"O dlrctor-!lnancelro da PORTOBRAS ... to! ntastado do 
cargo ... depois de rcsponsablllzado pela aplicação de qua
renta c um milhões de. cruzeiros da empresa, em letras 
de câmbio da Rio Financeira, dois meses antes de ser de
cretada a Uquldação extrajudicial dessa Instituição." 

Chamo n atenção da Casa para esse fato jtl acontecido na 
própria administração da PORTOBRAS, quando do afastamento 
de um seu dlretor-tlnancelro. E o que é mais sério, Sr. Presidente, 
para mostrar que o parecer do nobre Senador Raimundo Parente 
deve ser rejeitado pelo Senado Federal: 

"A transação da PORTOBRAS com a Rio Financeira, tor
nou-se pública em junho" - e chamo a atenção do Se
nado -, 11nproxlmndamente dois anos após a sua etetl
vação, quando o Tribunal de Contas da União julgou as 
contas da PORTOBRAS relatlvns a 1976." 

Sr. Presidente, bastaria apenas esse exemplo que aconteceu 
com a dlreção da PORTOBRAS para justificar a aprovação do 
meu proJeto. · 

Não gostaria, Sr. Presidente, de trazer exemplos de prefei
tos municipais do Rio de Janeiro, jtl aqui demonstrado certa !cita 
pelo nobre Senador Roberto Saturnlno, ou de Mlnns Gerais, cm 
que um deles, tendo solicitado um empréstimo de 25 milhões de 
dólares para uma determinada obra do seu município, evlctente
mente, como essa obra obedecia determinado cronograrna. de rea
lização, esse pretclto aplicou esses 25 milhões de dólares no open 
market. t claro que o tez sem a autorização d.n. Cámaro., sem pres
tar contas à Câmara Municipal. 

Com esses exemplos e mats ainda com o n.lto exemplo Que tra
go da demissão do dlretor-tlnnncelro da PORTOBRAS, entendo 
que este proJeto deve ser aprovado pelo Senado Federal, uma vez 
que to! aprovado pela Comissão de Consttlulção c Justiça c pela 
Comissão de Economia, embora reJeitado pela Comissão de FI
nanças, por 4 votos a 3, jtl que o nobre Senador José Rlcha dec.la
rn, aqui no plenário, que votou favoravelmente a este projeto. 

Entendo, Sr. Presidente, então, que n Mnlorlo. nesta Casa, vi
sando a boa administração público., não pode c niio deve rejeitar 
este projeto. A Mnlorin desta Casa. deve reportar-se c reconhecer 
o caso que trago aqui da demissão desse dlretor-tinnnceiro dn 
PORTOBRAS, que aplicou recursos do ordem de 41 milhões de 
cruzeiros numa empresa. pratlcnmente talldn, na época, parque 
dois meses depois essa empresa. era considerado. tnlldn. 

O Sr. Frnnco M)>nloro <MDB - SPl - Permite V. Ex.• um 
aparte? 

O SR, ITAMAR FRANCO IMDB - l\'IG i - Com multo pra
zr.r, Senador Franco Montoro. 

O Sr:. Frn.nco Montoro I MDD - SP) - V, Ex.n e.stú ~ustcntnn
do o projeto e apresento. uma resposta obJetivn c absolutamente 
concluslvn cm relação U. objeçiLO que to! teitn no pnrcccr. Como 
não vojo da pnrtc dn Mnlorln nenhuma contcstnçüo às pnlnvrns 
de V. Ex.t', parece-me que n Maioria vnl votar tnvornvclmcntc no 
projeto. Dou elite nparte n V. Ex. 1~ pnrn QIW n Mniorln no:; lntonnr.
se v:d votar ou rejeitar o Jlrojel<J e qual!; n~; razôer. flUI~ tt•m cm 
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aditamento àquelas constante:; do parecer, razões que acabam 
de ser destruídas por V. Ex.". O dcbntc parlamentar existe preci
samente pura J.sso, A matéria está cm discussão e, no dlscutl-ln, 
V, Ex.•1 prova, com um exemplo concreto: bastaria apenas um 
exemplo, mas V. Ex." citou vários, c, um, documcntadnmcntc, c ati: 
de conseqüências gravisslmns para o Tesoura Nacional. Penso que 
n Malorln. voJ, seguramente, nos honrar com as razões que tem 
para dJsc:ordar de V. Ex.n, ou então votnró. com a Oposição, no 
sentido de aprovar o projeto, altamente moralizador c do lnte· 
rcsse público, proposto por V. Ex.o. nesta Casa. 

O SR. ITAJ\IAR FRANCO IMDB - MO l - Multo obrigado 
Senador Franco Montara. Oxal:í. tenha a Maioria ouvido a voz: de 
V. Ex.o., porque, no que parece, a minha voz: a Maioria não es· 
tava a ouvir, 

O Sr. Jarbas Passarinho !ARENA- PAI -Não apoiado! 
O SR. ITAJIIAR FRANCO IMDB - MO l - Mas, de qualquer 

forma, o exemplo que trago aqui é, exatamentc, pnra destruir o 
que se disse do parecer: "a simples suposição". Não trago uma 
simples suposição, trago a demissão do dlretor·!inancelro da POR· 
TOBRAS. como exemplo, para que esse projeto receba a aprova· 
ção da Maioria nesta Casa, O projeto não é de ordem partidária, 
mas é um projeto que visa à moralização, como lembrou o Sena
dor Franco Montara, da Administração Pública. 

Não entendo como a Maioria, nesta Casa, possa rcjeitá·lo, 
razão pela qual, Sr. Presidente, na esperança de que não a mi· 
nha voz, mas a do Senador Franco Montara possa ser ouvida, é 
que eu trouxe um exemplo prático e triste cm que evitei, inclu· 
slvc, cltllr o nome do dlrctor-!lnnncclro dcmltldo, na época, pela 
PORTOBRAS, rc!erindo .. me apenas à sua demissão. Com esse 
exemplo, mais o da Prefeitura de Minas de Gerais, e do Rio de 
Janeiro, espero que a Maioria entenda o alto alcance deste proje
to, em relação ô. Administração Pública. · 

Era o que Unha a dizer. !Multo bem!) 

O Sr, 1\lurilo Badaró I ARENA -MGJ -Sr. Presidente, peço a 
palavra para discutir o projeto. 

O SR. PRESIDENTE !Gabriel Hermes> - Concedo a pllavra 
ao nobre Senador Murilo Badaró, para discutir o projeto. 

O SR. MURILO BADARO PRONUNCIA DISCURSO 
QUE, ENTREGUE A REVISAO DO ORADOR, SERA PUBLI
CADO POSTERIORMENTE. 

O Sr. Franco Montoro ( MDB - SP l - Peço a palavra, Sr. Pre
sidente. 

O SR. PRESIDENTE IGabrlel Hermes> - Concedo o palavra 
a.o nobre Senador Franco Montara. 

O SR. FRANCO 1\IONTORO IMDB - SP. Para discutir o pro
jeto. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

Esta matéria é séria e grave demais para ser rejeitada sob a 
alegação inadmissível de que não basta uma medida; é necessária 
uma solução per!eita. com uma série de outras mcdidn.s. Ora, esta 
alegação não resiste a um pequeno exame. O mal de que o Pais 
tem sofrido é precisamente o estn.beleclmento dos "pacotes", dos 
"cmbulhos", dos "sacos" que são decretados em conjunto, como 
medida pcrleito, O tecnocrata dá a solução per!elta c lmaglna que 
possa haver solução perfeito para problemas da realidade social e 
econômica. Este é um preconceito tecnocrátlco, autoritário, buro
crá.tlco, irreal. Nn ordem social, na ardem cconômica, na ordem 
política, cnminha .. sc de outra maneiro.: a tormn. concreta é a de 
construção nos pOUcos, um edl!icio va!·sc construindo pedra por 
pedra. Toda a sabedoria lcg1slnt1va dtu3 nações democrâtlcas resi
de nisto, A França tem, por exemplo, um Código Clvll que vem 
desde 1804; se há uma modl!lcnção parcinl, modlllco-se aquele ar
tigo, se hó.' umn segunda, umn terceira, idem, Chega até n hnver 
numcrnçúo, por exemplo, artigo 78 bis, nrt. 78 trls; suprime-se o 
artigo o. determinados números que não constam do Código Civil. 
Para o burocrata isso é uma desordem; para os homens de !ormn
çíio toto.Utó.rln essa. é uma desarmonia. € por Isso que o Governo 
nos ameaça com umn sér!c de códigos, códigos perfeitos, Até o Códi
go Civil. Por exemplo, estó. tramitando nn Cusa, no Congresso Na
cional, um projeto que pretende subsUtulr totalmente o Código 
Clvll. O normnl, segundo opinam os professores de Direito, a Or
dem dos Advogados, o pensamento jurídico bro.slleiro é de que se 
façam u.s modl!lcnções parcln.is que !orem convenientes; tem-se, 
Inclusive a vantagem de perceber melhor os efeitos daquela medido.. 

Querer mudar tudo de novo, querer começar do marco zero, é 
uma pretensão totalltárln, nbsurda. Totalltilrln c tola, me diz o 
nobre Llder Paulo Bros.snrd. Parece incrivcl que se ouça no plenó.
rlo do Senado o que acabamos de ouvir: a Idéia é boa, é excelente, 
corresponde no pensamento do Governo, evitnró. nbuso.'l, mas ... 

O Sr. L.í.:z.aro Rnrboza (MDD - 00) - Mns, tem que vir cm 
pncotes. 

O Slt. l'lti\NCO MONTOilO IMDB- SP! - A~uardcmos o pn
cote n ser decretado hnrmonlcamcntc pelo Poder Executivo. 

O Sr. l'edro Simon f MDB RSJ -- Há. um aspecto, nobre 
senador: se o. Idéia é bon, se elo. evlto. abusos, se cln tt:m condJ
ÇÓf!.'l de pro.tlr.nbilldndc, a Bnncn.dn do Governo estil sendo mnls 
rcnllsta do que o rei, ela deveria aprovar o prOji!tO, porque resta 110 
Executivo o direito do veto. Não dó. nem no Executivo n oportuni
dade de ver se ele intcres.•m ou não· essa medida. Parece-me que n 
Bancada dn ARENA poderia, trnnqilllnmente, colocar uma matéria 
que é útil, uma rnatéMo. que é boa, uma matéria que evita abusos e 
!lca, Inclusive, tranqülla. de que se o cn.so não a~rndar no Poder 
Executivo n Ira do Ollmpo não cnlr:í. sobre a Bancada da ARENA, 
porque o Governo, pura c simplesmente, vetarit., e esta Crum. tem 
conhecimento de que dois terços jamais se conseguirá. para derru .. 
bar um veto. Por que não aprovar o projeto e deixar n palavra 
!lnal no Executivo? 

O SR. FRANCO MONTORO IMDB - SP) - V. Ex.• tem todn 
razão c eu apresentaria, ainda, cm abono à tese de V. Ex.a. o !ato 
de que a Maloria dos Parlamentares da ARENA que opinaram so
bre este projeto, opinaram favoravelmente. Na Comissão de Eco
nomia, !ol unãnime - só houve um voto contrário, do Senador 
Benedito Ferreira, todos os outros, maioria maciça da ARENA, 
tavoràvels no projeto, Houve divisão na Comlssiio de Flnançns. 
Na Comissão de Constitulçã.o e Justiça por unanimidade, sem ne
nhuma exceção: o parecer do Relator, Senador Otto Lehman, foi 
aprovado por unanimidade, As razões são todas !a.vorávels na 
projeto. Por que recusá·lo? E eu me permito acrescentar, agora, 
sr. Presidente, umn circunstância que não posso deixar de menctow 
na.r; é que a recusa à aprovação deste projeto deixara de men
cionar: é que a recusa à aprovação deste projeto delxaró. muito 
mal a Bancada do Ooverno, porque há acu.sações graves de que 
estão sendo utilizados recursos desta natureza pa.ra aplicações ire
regulares, alguns deles, até, de forma criminosa. Parec.e qu·e esta
mos querendo manter uma praxe que vem sendo denunciada por 
toda a trnprensa; administradores que aplicam esses recursos em 
operações. de cuja aplicação as contas são mais ditícels e, multas 
vezes, aplicadas de acordo com Interesse ocasional de grupos que 
acompanham o Governo, numa llnha de lmorn.lldade! Não há por 
ande ntrasnr um dia. Compreendo e acho que até a Bancada. da 
ARENA deveria pedir urgência para a matéria, e mostrar que quer 
colaborar com os projetas sa.neo.dores do Governo, evitando um 
ponto que serve de abuso. 

Todo mundo comenta, é dl!icil a prova, mas o fato existe, 
acaba de o demonstrar o Senador Itnma.r Franco. E se podemos 
evitá-lo por que deixar esta posslbllldade de lraude que tem re
cebido críticas de toda. n. Imprensa e deixado o Governo em mó. 
situação. A recuso. vai agravar a posição do Governo. 

O Sr. Muri!o Badaró I ARENA- MGJ -V. Ex.• me permite? 

O SR. FRANCO MONTORO IMDB- SPJ -Com prazer. 

O Sr. Muri!o Badaró IARENA - MO! - Não se trata disso, 
eminente Senador Franco Montara. E eu, até, quando !a.zin. comen
tários n respeito deste projeto esqueci de um detalhe lmportnntls
sirno: ê que o Tribunal de Contas da União, em recente decisão, 
proibiu que essas nplJcações sejam teltns por entidades governa
mentais, O que tornarto., de certn !armo., desnecessó.rio o projeto. 
!Não apoiado!) Na opinião de V. Ex.oa Compreendo multo bem 
porque Isto lnz parte do mecnnlsmo, do jogo da Oposição. Isso não 
me causa nenhuma Impressão. Mas, o argumento fundamental é 
esse: o sistema nnanceiro atua condicionado a determinadas re· 
gro.s. Hó. uma legislação enorme, em torno disso, h'ó. resoluções do 
Banco Central, há dispositivos que se entrelaçam e se completam. 
Então o projeto do Senador Itamar Franco consubstancia uma boa 
idéia, repito, mns no momento ern que o Governo se prepara pn.ra 
aclonar dispositivos cspecln.ls paro evitar que se repitam abusos 
como esses, relatados pelo Senador Itamar Franco, e mais, já 
objcto de decisão do Tribunal de Contns da Unliio, que nüo pcrmlte 
que eles se repitam, o Governo Federal vai tomar providências 
nessn ó.rea, portanto não hó. nenhum senUdo. 

O Sr. Paulo Brossard IMDB - RSJ - Vnl tomar: 
O Sr. ~lurllo Bndaró !ARENA - MO! - Sim, o Governo vnl 

tomar providências. 
O Sr. Pedro Simon IMDB - RSJ - Mns, entüo, para que o 

Congresso, Senador? 

O Sr. ~lurllo Bndaró !ARENA - MGJ - Para discutir assun
tos como este que estamos discutindo. 

O Sr. l'edro Simon IMDB - RS l - Só para discutir; votar 
não pode. 

O Sr. Murllo Jladaró I ARENA- MO! -Sim, 
O Sr. J•edro Simon (MDB- RS/ - Ah! Mas votar niio pode. 

O Sr, Murllo Jlndaró !ARENA- MO) - MM-POl'-quc tem que 
prcvn.lcccr n opinliio de V. Ex.•~. no sentido de que tem que nprovnr 
o projeto? Nós entendemos que nüo deve nprovn.r. 

O Sr. Pedro Simon (MOB - RS) - Mn.s V. Ex.11 diz: que nüD 
deve é porque o E~ccutivo vtli mnndn.r. 
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O Sr. 1\olurllo B;Ldaró (ARENA- MOI - Nilo. Núo é que o 
Executivo mande. Nó.s n.chnmos que não dr.vcm, nlgnns projctos, 
ser aprovados. E niio é somente n mnlorin na Cus a. Umn Comts
süo Técnica assim o entendeu. 

O Sr. Itn.mn.r Franco IMDB - MG) - Uma das Comissões, 
EX." 

O Sr. Murilo BadiU'ó !ARENA- MG) -Sim, mas é a Coml.s•ão 
de mérloo. 

O Sr. ltamiU' Franco IMDB- MGl -Mas a Comissão de Eco
nomia c n. de Constituição e Justiço. aprovaram o projeto. 

O Sr. niurilo Badaró !ARENA- MGl -A d!vergêne!a'!unda· 
mental é que, nestes assuntos, ns discussões não podem resvnia.r 
para o terreno emocional. 

o Sr. ltn.miLI' Franco IMDB - MG) - Ah! Ex.• !soo não· é 
terreno emocionn.l, 

o Sr. Murilo Badaró I ARENA - MG) - V. Ex.• acha que é 
preciso ,aprovar o projeto. Nós entendemos o contrário. 

O SR. FRANCO MONTORO IMDB - SPJ - Nem tão quente, 
mas também não tão frio, não é? 

o Sr. Murilo Badaró !ARENA- MGJ - E temos um ponto 
comum de entendimento: c de que a Idéia é multo boa. E tanto 
é boa que o Governo até se antecipou a V. Ex.• c já está prepa
rando dispositivos espec!nl.s. 

O Sr. Itamar Franco IMDB - MG) -Ex."? I Este projeoo já 
está na Casa hti. multo tempo! 

O Sr. Murüo Badaró I ARENA- MGJ -Então !lcou aqui nas 
ComisSões sem a devida publicidade. E discussão houve e no mo
mento exo.to em que o Governo esta aclonando todas ns suas 
energias para combater a intlação. Então, Senador Franco Mon
tara por gentiliza, preste uma homenagem aos colegas de V. Ex."', 
não' colocando a questão nos termos em que o tez, porque, real
mente, não é o local adequado para. o. discussão do tema. 

O SR. FRANCO MONTORO IMDB - SP) - Parece-me que 
-este é, precisamente, o local adequado para dl.scussão do tema. 

O Sr. Pedro Simon IMDB - RS) - Permite-me, nobre Sena
dor? 

O Sr. Paulo Brossard IMDB - RSl - Permite-me, nobre Se
nador? 

O SR. FRANCO MONTORO IMDB - SP) - Ouço o nobre 
Senador Paul,q Brossard. 

o Sr. Paa!oBrossard IMDB - RSJ - Veja só v. Ex.•: entre 
uma resolução do Tribunal de Contas da Unláo e a Lei, o nobre 
Vlce-Lider do GOverno pretere a resolução. 

O Sr. Itamar Franco IMDB - MGJ - E vou mais além, Se· 
nador Paulo Bro.ssard. 

O Sr. Murllo Badaró I ARENA- MG) - Não vejo onde está o 
problema. 13to é não uma lei, é apenas um projeto do Senador lta· 
mar Franco, Ainda prel!ro l!car com o Tribunal de Contas. 

O SR. FRANCO MONTORO IMDB - SP) - Está com o aparte 
o Senador Itamar Franco. 

O SR, PRESIDENTE !Gabriel Hermes. Fazendo soar a cam
painha) - Pediria nos Srs. Senadores que não dessem apartes pa
ralelos e que os apartes tossem concedidos pelo orador. 

O Sr. Pedro Simon IMDB - RS) - Trata-se de aplicação no 
Mercado Paralelo. 

O Sr. Itamar Franco IMDB - MG) - Senador Franco Mon
tara, é pena que o Vlce-L!der do Governo não possa dizer à Nação 
quanto tempo, depois, to! descoberta a má aplicação dos 41 ml· 
lhões da PORTOBRAS. Se o Tribunal de CQntas descobriu no mes
mo dlll ou naquele mês, E é pena que S, Ex,• não po:!Sa dizer J.sso. 

O Sr. l'aolo Broosard IMDB - RS) - E houve lllguma san
ção? 

O Sr. Pedro Simon IMDB - RS) - V, Ex, • me permite? 
O SR. FRANCO MONTORO <MDB - SP) - Ouço o nobre Se· 

nadar Pedro Simon. 

O Sr. Pedro Simon IMDB - RS) - Eu dlrla que, talvez, o Se· 
nadar Paulo Brossard deveria reunir a Bancada para estudarmos 
a torma de que através do parecer do nobre Lldcr da ARENA 
e acho, sinceramente, que encontrei a forma: os Senadores do 
MDB, no invés de apresentarem projeto de lei, no momento tive
rem n.lguma. sugestão, batnm à mó.qulna c entreguem ao Senador 
Murllo Bada.ró que S. Ex." levará. n.o Governo, c BC o Governo niio 
achar Interessante manda para cà. Ganham-se dois anos. A tra
m!taçiio do projeto anda, vai para a Com!ssiio o porque é do MDB 
tem que Bcr rejeltndo. Talvez, o. sugcstfi.o do MDB é clnborn.r o 
projeto, bata à máquina, para não ncont.cccr o que aconteceu com 

o ele V. l!.'x. 11 Quanto tempo se levou no projeto das domésticas? 
quanto tempo se perdeu até V. Ex.1\ n.prcscntnr o projeto c, de
pois, o Governo coplà-lo c nprcsentfi .. Jo cm tcrnpo. Acho que n 
sugestão, nobrr. Senador Líder da Bancada é esta: l'lós, no Invés 
de nprc.sentnrmos o projeto, batemos à màqulna, cntrcRnmos no 
Líder do Governo c S. Ex.u. lcvn no Presidente da Rcpúbllcn. Ga
nha-se, pelo menos, um ano, na decisão sobre o projeto, 

O Sr. I\lurllo Bnda.ró íARENA- MG) - Senlldor Franco Mon
tara, permita-me responder ao Senador Pedro Simon, uma vez 
que tal citado. Eu fico prr.ocupndo com n idéia do Senador Pedro 
Simon porque, dificilmente o MDB consegue unnnlmldndc cm 
coisas menos Importantes, quanto mnls nessa. Agora, todas as bons 
Idéias dn Oposição aquelas, realmente, destinadas n contribuir para 
o aperfeiçoamento dcmocràtlco do Pais, para ns instituições de 
toda natureza do Pais, são sempre bcm-vindas, recebidas com 
aplausos pelo Governo c pela opinião públlca. 

O SR. FRANCO MONTORO fMDB - SPJ - Só que a ARENA 
vota contra. 

O Sr. Murilo Badaró fARENA - MGJ - Essn é a llnhn tun
drunentnl de comportamento do Governo. 

Agora, entre aquelas sugestões, multas vezes tangldllS pelo 
especar dru fla.shs fot~grátlcos, ou luzes Intensas dn publicidade, 
evidentemente essas tem de ser colocadas mas num plano di
ferente. 

. Portanto que venham as sugestões do MDB, por meu intcr
med!o ou por Intermédio de outros Senadores da ARENA ou até 
através dos Senadores do MDB que têm um bom entendimento 
com o Governo, que conversam c se entendem com homens do 
Governo. E todas elas calcadas no interesse público, no interesse 
de servir à Nação, receberão o nosso apoio, o nosso entusiá.sUco 
aplauso. 

O Sr. Lázaro ~boza IMDB - GOJ - V. Ex.•, para Iniciar, 
deve ouvir a oplnlao do Governo a respeito da intenção do Sena
dor Blón!co, 

O Sr. Pedro Simon CMDB - RS> - Mesmo porque nobre Se
nador Murl!o Badaró, l9tograt1a, televisão, manchetes de jornal, 
em tc_rmos de projeto, so os projetas simpáticos do Govemo, pois 
ele nao admite concorrentes. Isso é matéria dele, da sua exclu
sividade, ·reunir a Imprensa e anunciar à Nação os grandes pro
jetes. Realmente quem é o MDB para tentar tnzcr concorréncta 
com o Governo, nessa matéria? 

O Sr. Murllo Badaró I ARENA - MGJ -Eu nada pcsso tazcr 
pela frustração de V, Ex,l\ 

O Sr. Itamar Franco IMDB - MG) - Frustração é de V, Ex.• 
que ~sta afastado, esta sentindo falta das luzes da ribalta, ago-
ra ha pouco. " 

O Sr. ~Iurllo Badaró (ARENA - MGJ - Não, Ao contrário. 
O SR, FRANCO MONTORO IMDB - SP) - Sr. Presidente, 

fui honrado por uma série de apartes que tornaram patente irre
cusável a justiça, a oportunidade c a excelêncl!l do projetO. 

Todos estão de acordo, A ARENA cBtó. de acordo mUB vota 
contra. ' 

O Sr. Murüo Badaró (ARENA- MG) - De llCOrdo com 11 
Idéia do projeto e não com o projeto. 

• O Sr: Lázaro Barboza IMDB - GOl - E por que V. Ex.• 
nao propos uma emenda? 

O Sr. Murl!o Bndaró (ARENA - MGJ - o problema não é 
meu, a Comtssna opinou ao contrário, 

O Sr. Pedro Simon IMDB - RSJ - l!: que não existe emenda 
que mude o nome do auoor do projeto. 

O Sr. Murllo Badaró (ARENA- MG) -o que que é J.sso? 

O Sr. Lázaro Barboza IMDB - GO) - Ai é que está: o Se· 
nador Pedro Simon lo! ao cerne da questão. 

. O Sr. Al'!,l'lio Badaró (ARENA - MG) - E não haveria me
lhor nome para Uus!rar o projero do que o do Senador Itamar 
Franco? ::11: porque nao há ncceBsldade do meu voto. 

O Sr. Itamar Franco IMDB - MG) - Mas v Ex.• vota 
contra. · 

O Sr. Murllo Badaró (ARENA - MG) - Sim, Senador Ita
mnr Frnnco. Votamoo contra porque o projeto niio cst{L adequado 
aos sistc~ma governamental, ,à orlcntaçiio da Governo no combate 
à. lntlaçuo; hti umn série de deflclênclo.s nele 

O SR. FRANCO MONTORO IMDB - SPl,- Sr, P;c.<ldcntc, 
cabe no CongrcBB~ Naclono.I legislar. Que essa matéria é legisla
Uva c de _competcncla da CaBa, não hó. dúvldn. A ComiSBüo de 
Const!tulçuo e Justiça opinou e decidiu por unamldadc: é de 
compctenc!a do Congresso Nacional, A !dé!n é justa, a oportuni
dade lo! demonstrada no debate. 
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O nobre Lidcr do ARENA cm cxcrciclo, Senador Murilo Ba
dnró, ncnbn de nos dn.r mnls um argumento que me parece de
cisivo. O próprio Tribunal de Contas, que trata cspccltlcamcntc 
esta matéria, recomendo. esta medida. Mas absurdo, Sr. Presi
dente, é que .se dê esta competência no Tribunal de Contas c se 
negue igual prerrogativa ao Congresso Nacional, do qual o Tri
bunal de Contas é órgão auxiliar. 

O nobre Lidcr da Maioria nos deu um grande argumento; se 
o Tribunal de Contas recomenda, mais uma razão para que se 
.transrormc cm Jcl, A competéncla é nossa e incldentcmente é que 
o Tribunal de Contas tratou da matéria e baixou uma resolução 
ou uma recomendação sobre ela; mas o assunto é de competên
cia Legislativa, é de Interesse nacional, reconhecido por todos. 

Sr. Presidente, cu não po.sso deixar de cncerrnr mlnhns pa
lavrns sem dirigir, mais uma vez, um apelo à Maioria para que 
niio cometa o desatino de recusar este projet<J que deixará o 
Governa em multa mó. sltuo.qão, 

O Sr. Lázaro llarboza (MDB - GOl - Multo bem! 

O SR. FRANCO MONTOJl.O !MDB - SPl - Ninguém poderá 
acreditar que a Governa recusa esse projeteo, que permite apli
cações irregulares, permanentemente. A oplnliio pública não acei
tará que se recuse essa medidas moralizadora, urgente, para es
perarmos que o Executivo trace mcdlda.s a esse respeito c não sei 
se estaria na campeténcla admlnistratlva do Executivo estabele
cer uma norma como essa apUcável até pelas companhias de 
economia mista, pelas empresas públicos e pelas autarquias que 
têm uma lei específica. A competência é nossa, tora da lei não 
havcrã uma norma com a abrangência. da proposta pelo Senador 
Itn.mar Franco. 

Concluo, dirigindo à ARENA um apelo para que aprove o pro
jeto, atendendo às razões que foram apresentadas. A única razão 
apresentada cm sentido contrário e que consta do voto em se
parado lo! destruido, nesta Casa, pela palavra do Senhor Itamar 
Franco c pelos apartes que aqui se travaram. o argumento apon
tado é Inválido, portanto as razões desse voto não podem pre
valecer. A ARENA não pode se apegar a esta razão que acaba 
de ser destruída no Plenário, par:1 recusar o projeto. Em nome 
do interesse públlco, temos a certeza de que a ARENA não V'ni 
desapontar a Nação recusando esse projeto moraUzador do Se
nador Itamar Franco. 

Era o que tinha a dizer. !Multo bem!) 

O SR. PRESIDENTE <Gabriel Hermes) - Continua cm dls-
eussão o projeto. (Pausa.) 

Não havendo quem queira prossegui-la, declaro-a encerrada. 

Em votação. 

Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer ,sen
tados. <Pausa.) 

Rejeitado. 

O Sr. Itamar Franco !MDB - MO l - Sr. Presidente, requeiro 
verificação de votação. 

O SR. PRESIDENTE !Gabriel Hermes) - Vai ser precedida a 
verificação solicitada. 

Nos termos reglmentn.ts, n. Presidência suspende a sessão por 
alguns minutos para que os Srs. Senadores se desloquem de .seus 
gabinetes até o plenário. 

(A scsJão é suspc11sa às 16 horas e 50 mtnutos c é rea
berta às 16 horas e SS minutos.) 

O SR. PRESIDENTE <Gabriel Hermes) -· Está reaberta a 
sessão. Sendo evidente a falta de número, em plenário, a votação 
da matéria llca adiada para a próxima sessão. 

O SR. PRESIDENTE !Gabriel Hermes) - Item 5: 

Discussüo, cm prtmelro turno (apreciação prcUmtnar 
da constitucionalidade, nos termos do art. 206 do Regimen
to Interno), do Projeto de Lei do Senado n.0 285, de 1078, 
do Senador Franco Montara, que altera n desUnnçüo de 
taxa judiciária, cm tavor da construção do Edl!lclo-scdc 
da Ordem dos Advogados do Brasil - Seção do Distrito 
Federal, tendo 

PARECER, sob n.• 87, de !070, da Comlssüo: 

- de Constituição c JIL'••ilça pela incanstltuclonnlldndc. 
Sobrr n mcsn, emenda que vnl ser lldn pelo Sr. 1.0 -Sccrctó.rto. 

1: lida a segutnte 

EMENDA N.0 I (de plenário) 
Ao Projeto de Lei do Senado n.0 285, de 1078. 

Cria emolumento em favor da construção do Edifício
sede da Ordem dos Advorados do Brasil - Seção do Dlo- . 
trito Federal, e dá. outras providências. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1.0 l!: extinta a taxa Judiciária criada pelo Decreto-lei 

n.• 115, de 25 de janeiro de 1967. 

Art. 2.0 l!: lnstltu!do, no Distrito Fcdernl, o emolumento cor
respondente a 2% <dais par cento) sobre o valar das causas foren
ses, destinado a contribuir para a construção do Edlllclo-sede da 
Ordem dos Advogados do Brasil - Seção do Distrito Federal. 

Parágrafo único. O emulumento criado neste artigo será 
recolhido à Tesouraria da Ordem dos Advogados do Brasil -
Scçií.o do Distrito Federal. 

Art. 3.0 Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 4.0 Revogam-se as disposições em contrária. 

Justificação 
A Comissão de Constituição e Justiça decidiu por rejeitar o 

Projeto de Lei n.• 285, de ID78, que "altera a destinação da Taxa 
Judiciária, em lavor da construção do Edlliclo-sede da Ordem dos 
Advogados do Brasil - Scçiio do Distrito Federal". 

O parecer da referida Comissão concluiu pela inconst!tuc!o.
nnlldade do Projeto, de nossa autoria, com base na distlnçao que 
tez entre matéria financeira e de direito financeiro. 

Entendendo que a proposição trata de matéria llnancel!•· 
teria ela Incidido na vedação do Item I, do art. 57, da Constltulçao. 
Fosse de direito !lnancelro, não haveria Inconstitucionalidade. 

Todavia, a distinção feita, no caso, não tal correta, pai dol:s 
motivos. 

2 - Primeiro, porque a Comissão, supostamente, entendeu 
tratn.r-se de matéria tributária, acompanhando o pont<! de vista -
não prevalecente em outras decisões da mesma COmissao - de que 
matéria financeira Inclui matéria tributária. Ora, nesse caso, o 
correto seria pretender a Inconstitucionalidade do PrOjeto ex vi do 
dlsposto no item IV do art. 57, que expressamente reserva no 
Presidente da Repúblú:a a Iniciativa das leis sobre matkrl~> tribu
tária do Distrito Federal. 

Aliás, de passagem, é oportuno observar que o próprio art. 57 
menciona, no Item I, matéria !lnancelra e, no Item IV, taz rele• 
réncla à matéria tributária pertinente ao Distrito Federal e aos 
Territórios. Em ambas as hipóteses, a Iniciativa das le!s está reser
vada ao Presidente da República. Ora, se está !nclu1da, elCPrcss~> 
e especificamente, na reserva de competência do art. 57, a maté
ria tributária concernente ao Distrito Federal e aos Territórios, 
o. contrária .senso, está excluída da mesma reserva o q.ue for 
matéria tributária no ãmblto da União. Portanto, ent se tratando 
de matéria tributária !ederal, o que de'!:e prevalecer é a regra de 
competência do ort. 43 da Constltulçao, que dá ao Congresso 
Nacional atribulçiio para dispor sobre tributos. E "dispor sobre" 
slgn!!lca legislar sobre, 

3 - Porém, no contrária do que concluiu a Comissão de Cons
tituição c Justiça - e ai está o segundo motivo pelo qual a distin
ção !elta não !ol correta - a matéria de que trata o Projeto nem 
é !lnancelra, nem é tributária, mns sim de direito !lnancelro, 
conforme demonstraremos a seguir. 

4 - A expressão "taxa judiciária". à .primeira vista, pode trair, 
l!: de supor-se que ela esteja dentre os_ tributos do mesmo 

nome, previstos no art. 18, I, da Constltulçao. Entretanto, con
vém recordar a norma do art. 4.• do Código Tributário Nacional, 
que estabelece ser Irrelevante para quallttcar n nature~a juridica 
cspccitlca do tributo a denominação e demais caractenstlcaa l&r
Dlllls adotadas pela lei. Logo, niio é pela expressão designativa de 
uma categoria juridlca que se há de lhe determinar a natureza 
jurldlcn, especialmente o tributo. 

Sobre o assunto, um dos mais conceituados trlbutarlstas bra
s1lctros, Bernardo Ribeiro de Moraes, no annUso.r preclsnmcntc a 
"taxa judlclárln", enstnn: 

"Estamos nqul na presença. de um preço público, e não 
de umo. t'nxa. Á Taxa Judtcló.rin núo se apresenta .com a 
compulsortedadc carncteristlca do tributo. Sua cobrança 
é para um serviço ctetlva apenas. Nada se cxlS'e cm rnzuo 
de umo obrigação compulsória. A cobrança é exigida ape
nas das pcsson.s que procuram o aludido serviço, carnctcrt .. 
znndo-sc, portanto, numa obrlgnçf\0 ex volunt.at.e, contrn.
tuni, nüo tlpicn dos tributos, mas clcmcntQ essencial paro. 
os preços públicos" !Doutrina c Prática das Taxas, pági
nas 107/103). 
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Sendo preço publico, n Tnxn Judiciária já cstnrln cxcluldn do 
campo da mntér!n tr!butár!n, pertencendo no do direito !lnnncc!ro. 

Mas, não vamos !lcnr no plano doutrinário. O que nos lntc
rcssn, no moment<l, não é determinar a natureza. juridlcn. da Taxa 
Judiciária., senão demonstrar que se trata de uma. figura juridlca 
estranha no direito tributário, de acordo com n própria ConsU
tulção, 

Esta, no art. 8.0, item XVII, alínea c, prevê a compctêncln da 
União para legislar sobre Taxa Judiciária., custos c emolumentos 
remunerntórios dos serviços forenses, de registros públicos e notn-
rln!s. · 

Por que a Con.stitulção preferiu trntnr da Taxn Judiciária fora 
do sistema consUtuclonnl tributário, previsto nos nrts. 18 a 20? 

A resposta é simples: porque a Taxa Judiciária não pertence 
no âmbito do direito tributário,. mas do direito flnnncc!ro. Na 
realidade, n Tnxn. Judiciária é apenas um componente dos chama
dos custos jud!e!nls, sem se revesUr dns enrncterl.sUcas do tributo. 

' Sendo q..sslm, a referida taxa é tão somente uma. espécie do 
gênero custos judie!n!s, e disciplinados pelo direito financeiro. 

5 - Estas considerações, se ·de um lado nos convencem do 
acerto e da constitucionalidade da medida que propomos, de outro 
just!t!cnm o aperfeiçoamento do Projeto. 

Por l.sso .mesmo, tendo em vista o disposto no art. 297 do 
Regimento Interno c visando o que a matéria, de grande interesse 
para a ilustre classe Lias Advogados de Bra.silia, venha a ser sutl
elentemente estudada e debatida numa tramitação nmpln, apre
sentamos a presente emenda. 

Sala das Sessões, 29 de maio de 1979. - Franco Montoro. 
O SR. PRESIDENTE (Gabriel Hermes) - Em discussão o 

. projeto e· a emenda . 
.. 'Concedo a palavra no nobre Senador Franco Montoro. 

O SR. FRANCO MONTORO (MDB - SP. Para discutir n emen
da. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Srs. senadores: 

Desejo, em poucas palavras, justificar a emenda que acabo 
de encnmlnhnr à Mesa. O objeUvo da mesma é dnr nova rednção 
à medida proposta, de forma a fugir à alegada lneonst!tuclonall
dnde a que se refere o parecer ·da Comissão de Constituição e 
Justiça. 

Data vênia, nã.Q nos parece fundada a argumentação da 
Comissão de Constituição e Justiça, ao dl.st!ngulr matéria f!nan
-eelra e direito financeiro, alegando que esta emenda seria relativa 
n mntérla !lnanceira e por isso escaparia à competência do Con
gresso Nacional. 

Pela fundamentação que ncompnnhn n just!!!cnção da emenda, 
demos à mesma a redação seguinte: 

"!! exUnta a Tnxa Jud!e!árla criada pelo Decreto-lei núme
ro !15 e em seu lugar é lnsUtuido no· Distrito Federnl.um 
emolumento correspondente a 2% sobre o valor das causas 
forenses, destinadas a contribuir para a construção do 
Edltie!o-sede da Ordem dos Advogados do Distrito FederaL" 

Sr. Presidente, com esta redação e com a fundamentação cons
tante dn justificação da emenda, que nos dispensamos de ler 
neste momento, parece-nos que fica perfeitamente superada n 
alegndn inconstltuc!onnlldade. 

A matéria deverá !r à Comissão de Constituição e JusUça, que 
irá reexaminá-ln, e tenho certeza de que opinará, !lnnlmente, 
pela aprovação da emenda que corresponde à medida solicitada 
pela Ordem dos Advogados de Brasilln. 

Ern o que tinha n dizer, Sr. Presidente. (Multo bem!) 
O SR. PRESIDENTE (Luiz Vinnn) - Continuam em discussão 

o projeto e a emenda. (Pausa.) 
Não havendo mais quem queira tnzer uso da palavra, encerro 

a dl.scussão. 
A matéria voltará à Coml.ssii.o de Con.st!tu!ção e Justiça, n !!m 

de se veritlcnr se o. emendo. sana o viela de inconstitucionalidade 
qrgüldo. 

O SR. PRESIDENTE !Lulz Vlnnnl - Esgotada n matéria cons-
tante da Ordem do Dia. 

Há, ainda, oradores Inscritos. 
Concedo a palavra ao nobre Senador Lomanto Júnior. 
O Sr. Lomanto Júnior !ARENA - BAl - Sr. Presidente, per

muto a minha. vez ·com o eminente Lider Paulo Brossard. 
O SR. PRESIDENTE !Lulz Vlnnn) - Concedo n palavra no 

nobre Senador Paulo Broasnrd. 
O SR. PAULO BROSSARD IMDB - RS. Pronuncia o Begulnte 

dl.scurso) - Sr. Presidente c Srs. Senadores: 

Fnz uma semana., ocupei a tribuna pnrn. demonstrar que era 
jurldlcnrnentc Inepto. o. pretensão oflclnl de extinguir os partidos 
através de lei , c quando o nfi.o fosse, a medida seria Inconveniente 
e prejudicial no Pnls, que neeess!tn de partidos, e que não pode 
permitir-se à dlstração de, periodicamente, tazê-los c desfazê-los; 
a contradita velo de Ilustre vlce-lidcr da ARENA c no sentido de 
negar o propóstto de eliminar os partidos; cutdo.r-sc-la tão so
mente, foi a suo. palavra, de "reformular" o quadro part1dó.r1o. 

Ocorre que, desde então, de outra coisa. não têm ~uldndo os 
dirigentes do partido do governo, c agora já se sabe que 70% dos 
pnrlamentares arenistM são adeptos da extinção do maior par
tido do Ocidente. E po.ra dnr maior realce b. providência suicida, 
um governador Jó. saiu a campo po.ra a. obra demolltórin.; o.Uás, 
não sei se me engano, mas parece ter experiência na arte; Inves
tindo-se no governo dias após o evento punesto, cm novembro 
de 65, pnrt!e!pou na extinção dos partidos pelo AI-2. 

Mas se a. providência postulada fosse o.penns suicida, seria la
mentável, sem dúvida, entre outras razões por privar o Brasll da 
glória de ostentar o maior partido do Ocidente, e assim humilhar 
Estados Unidos e Inglaterra, França e Alemanha, mns seria gesto 
limitado à grei votada à desaparição; mas, sentindo a atração da 
sepultura, não quer Ir só, e consigo quer levar o seu rival, que 
sente o chamado da vida c suas promessas. 

Legenda Maldita 
Se a legenda. da ARENA tornou-se um estigma e os seus 

legionários querem Ubertar-se da sigla mn!d!tn, que se contunde 
com 14 anos de submissão a tudo quanto o governo quis c de. 
subserviência. o. tudo quanto o governo fez, é problema seu. 

Se quiserem mudar de nome, segundo a luminosa Idéia de seu 
preclaro Presidente, o cintilante poeta d' "Os Marlmbondos de 
Fogo", que o fo.çam, pois ninguém lhes contesta este direito, a.indo. 
que o expediente lembre o de certos merendares pouco ldôneos, 
afclt.os a negociar com mercadoria inferior, desatentos aos com
promissos, com titulas protestados e crédito o.variado, c que, ten
do interesse em desligar-se do seu passado, mudam o nome do 
estabelecimento, cuidando enganar credores, Uudir a praça c obter 
c!!entes ... . de qualquer sorte, é direito seu que ninguém lhes 
nega, Façam-no, se o passado os compromete, mas deixem tora 
da solução suicida o MDB, partido ontem nma!d!çondo pelo poder 
e hoje consagrado pelo povo e que, rompido o ergástulo em que 
fora confinado pelo arbítrio, assusta o poder com a sua pujo.nça 
crescente; ele não esquece os seus méritos e não oculta as suas 
cicatrizes, antes se orgulha daqueles e exibe estas, como titules 
de glória, como troféus de honra. 

Novos Partidos 
Se n mnlorln quiser reformular o quadro pnrUdár!o fnc!l!tnndo 

a criação de partidos novos, que o faça, porque a nós sempre 
pareceu arbitrário que apenas .. dois partidos existissem c pudes
sem existir, aindn que nté ontem ela assoalhasse que o b!pnrtldn
rlsmo imposto em a sintcse da sabedoria universal. 

Não é disto, entretanto. que se cuida. Culdn-se exclusivamente 
de mutUar o MDB, que não cessa de crescer, ou de extingui-lo, 
se a "implosão" talhar, como tnlhou. E porque talhou, a fórmula 
da extinção reapo.receu e em outra não se tala mais. De outro 
coisa não se tem ocupado a Imprensa, d9.Ddo curso ao que se passa 
nos t.erritórios oficiais. Basta .se diga, paro. registro, que, com esse 
objetlvo, projeto de Je! acaba de ser apresentado à Câmara dos 
Deputados . 

E Carlos Co.stello Branco, sempre bem Informado, ainda no 
domingo, voltava a afirmar: · 

O plurlpnrtldnrlsmo será !mp!nntndo segundo n !mpos!çiio . 
das clrcunstâ.nclns, umn vez que talhou o. expcctatlvn do. 
desintegração ln!c!nl do MDB. Como o MDB niio explodiu, 
ambos os Partidos lrfí.o pelos ares para que se cumpra o 
des!gn!o do Governo de Impedir que n Oposição, nos ter
mos cm que está organlzo.da atualment.e, possa chegar ao 
Poder nos grandes Estados. Tentar-se-á, mediante um 
movimento de peças no quadro de Xladrez, produzir resul
tados que, se não torem totalmente satisfatórios, sejo.m 
pelo menos nss!mlláve!s pelos !!senis da dLst!nçiio. 

Relncldêncla. lmpenloá.vel 
Já me ocupei do quadro pnrt!dár!o no v!ntên_!o 1945-1065, bem 

como das caus11s c tinnlldadcs de sua dcstruiçuo pelo AI-2, Jogo 
após a promulgaçii.o da Lei Orgânica dos Partidos Po!lt!cos, e quC' 

· deveria reger c saneo.r a vida deles. Não foram ns carências dos 
po.rtldos, c cu estou convencido de que eles nii.o ero.rn. melhores 
nem piores do que a sociedade brasileira, como sustentei cm dL'i
cursos proferidos na Assembléia Lcglslntlvo. do meu Estado, pouco 
depois do Ato funesto; nü.o hú quem nfto snlbn que n suprcssüo 
se deve ao rnto de dois deles possulrcm candidatos b. Presidência 
da República, c Pnrn ellmlnú-los, nada mais ertciente do que 
suprimir os seus suportcn. 
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Entiio, Jembro~me bem, não !nltarnm objurgntórlas nos par~ 
tidos decepados, nem Jons nos que no futuro se !armassem: parece 
que não snlrinm do seio da sociedade brnsllelrn, mas, caídos do 
céu, chegariam não sei se celestemente puros ou revoluclonarlo.· 
mente escolmndos de vielas c defeitos. 

Do que sucedeu entre 1966 e 1979 já talei c não precisaria ter 
!nlndo. Contudo, cm homenagem no brllhnnte autor de "Norte das 
Aguas'\ ocorrc·mc Jcmbrnr juizo de antigo corrcllglonó.rlo seu, 
seu lldcr, sendo ele vice~lider; para Lacerda, "houve uma seleçã.o 
às nvesas! ... não só não se renovou o quadro político como so 
aproveitou nele o que havia de pior!" (Depoimento, 1077, pág. 
357), 

Quinze anos depois 

"Que Pais é este?", para repetir uma das trn$es que tmortalt· 
znrnm o antecessor do Sr, José Snrney na Presldéncia da ARENA; 
"que Pais é este?", ertl que quer dlssolver·se o partido que é go·1er. 
no na União, é governo em todos os Estados,· menos um, é governo 
na grande mn.1orla dos Municípios, é maioria na Câmara dos Depu
tados, é maioria no Senado, ainda que graças aos blônlcos, o par
tido que até ontem se denominava "o partido da revolução" c era 
denominado "o maior partido do Ocidente"? "Que País é este?" 

Pois é este, dir-se-la de !noplno, o panorama politlco-partl
dtlrlo do Pais, 15 anos depois da chamada revolução. 

Pois tinha de ser assim. Como tantas vezes acontece, os ho
mem que chegaram ao poder preferiram os obedientes nos alti
vos, os transigentes aos fiéis, e tennlnnram por achar pouco a 
transigência e n obediência e passaram a exigir mais do que uma 
c outra, passaram a exigir n submissão Inteira, a subserviência 
irrestrlta. como se a ARENA tosse um partido totalitário, no qual 
o homem é peça no mecanismo partidário. 

O certo é que a seara politica, que vlnha empobrecida, !ol 
devastada; divergir, passava a ser arriscado, senão fatal; a sabe
doria estava em ceder e anuir; para melhor execução dessa con
cepção totalitária, o povo !ol sendo dispensado dllS grandes deci
sões nacionais; o Presidente da República deixou de ser eleito; 
deixaram de ser eleitos os Governadores dos Estados ,mercê de 
medidas casuísticas c sucessivamente transitórias, até que o "pa
cote de abril" converteu em detlnltlva a norma antes passageira: 
os governadores nomeados aqul e depois homologados pela ARENA 
não salrnm melhores do que os eleitos, e após os seus periodos de 
governadorla se toram credenciando apenas para oeuparem car
gos em empresas estatais; cm vez de renovação, repetição: repe
tlçiio no Parti, repetição no Ceará, repetlçiio na Bahla, repetlçiio 
no Paraná; em São Paulo, niío fora a esperta manobra do Sr. 
Sailm Malu!, e pela terceira vez estul'la Instalado no Palácio Ban
deirantes o favorito dos deuses. Foram cuidadosamente eliminados 
os nomes nacionais, um a um riscados do mapa político, 

Um preço e um preço alto tem de ser pago por tudo Isto. 
Htl coisas ltlce!s de lazer: um empréstimo, por exemplo, e ai 

está. a divida púbUca, interna e externa, cada vez mais alta e 
crescendo cada vez mais. Tomar um empréstimo é facll, aJnda 
que resgatá.-lo nem sempre o seja. Mas não se faz um homem 
púbUco como se toma um empréstimo. Homem público nõ.o se 
Importa com dinheiro tomado de empréstimo, dentro ou tora do 
Pais nem se Improvisa, como não se improvisa um marceneiro. E 
os homens públicos toram se exadlndo, porque a atlvldadc poli
tica, que nunca !ol ltlcll, lei se tornando qullSe humilhante e às 
vezes humilhante. A seara, que niio era rica, llcou pobre. E por 
isto um tributo tem de ser pago e o tributo niio pode ser leve. 

Fazer, Desfazer, Refazer 

Na rarefeita atmosfera politica, a fórmula engendrada para 
sntr do lmpa.sje, quer dizer, da slti.Jaçõ.o que em nenhum lugnr 
seria Impasse, pois consistira. em vulgar substituição de um par. 
tido por outro na gerência do Estndo, a tórmula descoberta, depois 
de hnver talhado n "Implosão" do MDB, consiste em npngar tudo 
outra vez pn.rn outra vez refazer com oa mesmos materiais, e en· 
quanto se fnz c desfaz, ou desfaz para depois voltar a fazer n 
mesma coisa, com os mesmos meios c as mesmas pessoas, o grupo 
bendito continua c posu continuar n viver no calor do governo. 

Feridas Abertas pelo Arbitrio 
J\s lerldns abertas pelo arbítrio custam a cicatrizar; a lnlldell

dnde il ordem legal parece ter Inesgotável poder· de reprodução. 
E nlndn ngorn, os que receberam com cpttnlC\mlos os ntos de nrbl~ 
trio, ntndn pretendem recorrer nos expedientes do nrbitrio para 
gozar alguns anos de sobrevida, expediente que seria uma espécie 
de rctnrdntárlo blll of nttalnder, com o qual !assem suprimidos os 
partidos - ntrnvés de lei, nlndn que lei npenn.s nn npnrêncln, 
ou um ato npocrl!nmcntc lecnl. 

Devoto.<~ do Govcmo 

E para que? Pnrn prolong-ar n comborçnrln que nasceu com o 
arbítrio P por ele nbcnçondn. 

Jof1o Mangabclra de uma !cita !nlou nos que ntro.vcssaram 
quarenta anos de República Velha !requentando o Cntcte. De 
CJUadrlénlo cm qundrlênio, mudavam os governos, mas eles: não 
mudavam. A8 vezes partlclpnvnm da primeira mesa, outras, eram 
empurrados para n segunda. Mas se não hduvcsse lugar nem no. 
prtmclrn, nem na. segunda, disputavam lugar na terceira ou na 
quarta. o essencial era que tivessem acesso ao Catete, !asse cm 
que mesa !asse. 

. Mudou o Cateto, virou museu mas não mudaram os devoto:J 
do Governo. Há. pessoas que vendem a alma ao din.bo e com ele 
assentam residir no Inferno, desde que, enquanto vivos, não per
cam o calor do Governo. No pacto quiçá se oCulte um pensamen
to subjacente: eles podem duvidar da existência da alma, do 
diabo c do Interno, mas têm uma crença inabalável no Governo, 
tenha ele o '"nome que tiver. Podem ser até maltratados, sugados, 
chupados, podem virar bagaço. Pouco importa, se a eles é reser
vado lugar ou papel no Governo. OU nas vizinhanças do Governo. 
Ainda que seja para os serviços menos asseados. 

Muitos estavam com o Governo em marçO de 64; cm abrll, 
com o Go'lcrno estavam, revoluctona.risslmos. E é destes que os 
governos gostam, porque eles aceitam tudo e nada se opõem; não 
têm problemas de consciência, nem artigos <le !é; .. mudam de 
amo, mas não de servill.smo"; os favoritos muitas vezes são os 
11servlçn.ls que destruíram os regimes a que serviram" (Lacerda, 
em Vez, 1975, pàs. 40 e 41). 

{Minha homenagem ao Presidente da ARENA, cuja ausência 
lamento. Fui ressuscitar estllS paiavrllS do seu antigo companhei
ro de Liderança da extinta Unliio Democrático. Nacional.) 

Aplnudlram o AI-2. Aplaudiram o AI-5. Aplaudiram a Jel 
Falcão . Aplaudiram o ~'pacote de abril" e graças a ele embolsa· 
ram governos estaduais e prearam cadeiras senatórlas. 

Agora, sentindo n.proxtmnr·se o frio da morte, aplaudem tam
bém a extlnçiio dos partidos, depois de verem frustrada a sonha
da "impoisão" do MDB. 

Isto seria cõmlco, se não tosse sinistro: Sentindo o chelro da 
morte, o partido do Governo quer levar consigo o seu rival; morre, 
desde que também morra o seu concorrente. t o Governo empe
nhado na ellmlnação do seu fiscal e do seu eventual e normal 
substituto. É preciso extinguir os partidos porque o bem-aventu
rado partido do Governo, atacado de mal Incurável, não quer 
morrer só. 

Alternância. Insuportável 

o que a todo preço se busco. é conservar o poder, ainda que 
seja necessário de,strulr tudo quantp tol leito em 14 anos. 

A alternã.ncia no. poder, talo vulga em todos os poises me
dianamente clvlllzados, aqui é pesadelo insuportável, e todos os 
meios siio legiUmos para impedi-la. 

Enquanto Isto, os problemllS do Pais viio licando esquecidos, 
adladns ns soluções. Com Isto, porém, eles não cessam de crescer 
e de agravar-se e de se tomarem menos fácel.s as soluções que 
eles reclamam. 

O que o. mim Impressiona,' é que sejam estllS as grandes preo
cupação do glorioso partido do Governo em melo às Impressio
nantes realidades que se acumulam e que, no meu. sentir, deve· 
riam provocar outro procedimento e outras preocupações. 

Realidade Sombria 

Em apenas quatro meses a taxo. de lnllaçiio atingiu a rala 
dos 18%? Que Importa Isto no glorioso partido do Governo, em
penhado em adiar "" convenções partldárlllB, de modo a dnr 
tempo aos alquimistas da politica oliclal para descobrir a nova 
pedra lllosolo.l capaz de paro.llsar o crescimento do MDB, de tn
zê·lo merma.r, enquanto outra não seja Inventada no sentido de 
vitaminizar o partido ollclal? 

Em alguns dias, em mais de 4% (4,165%) o cruzeiro é desva· 
lorlzado em relação ao dóln.r, perfazendo uma depauperação de 
18,5% a contbr da jnnetro, Isto não preocupa o glorioso partido, 
mais Interessado cm trocar de nome, passando n chamar-se upar. 
tido do Povo BrMIIelro", segundo o alvitre conhecido, alvitre que 
levou o jornalista Cnrlos Costello Branco a Indagar se aqui havia 
outro povo que não !asse o brasileiro ... 

Em meto aos pungentes problemas do Pais, é em dlversl!lcar 
a denominação que pensa, ante.3 de suicidar-se, o glorioso Pnrtt. 
do, que o General Geisel, seu Presidente de Honrn, ou um dos seus 
Presidentes de Honra. nii.o ~e esqueceu de attançar que fora. o 
grnndc vencedor no.s eleições de 781 a ele dedicando !estivo pará.. 
grafo nn sua derrndelm Mensagem no Congresso. 

O sub.solo bmsllclro é nqulnhondo n grupos estrangeiros atra· 
vés de expedientes !rnudulcntos, mediante a· multlpllcnçii.o de so~ 
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clcdades fantasmas c o fnto, que se desdobra nas mnclns dobras 
da administração, c é trazido aqui à luz da tribuna parlamentar, 
ntrnvés da palavra do Scnndor Lázaro Bnrbozn.? OCorre que entre 
n BRASCAN c o :MDB, o Governo tem afagos po.rn com nqucln 
c na ''implosão" deste concentra o.s suas horas c dedica ns suas 
energias. ... 

O Sr. Lázaro Barboza !MDB - GOJ - V. Ex.• pcnnlte um 
aparte, eminente Lldcr? 

O SR. PAULO BROSSARD IMDB -·RS! - Com multa honra, 
nobre Senador. 

O Sr. Lázaro Rarboza (MDB - GOJ - Para dizer a V. Ex.• 
que, no concluir o discurso no qual denunciei n cxistênclo. de um 
llt'II.Ddc número de empresas tantasmns llgndas à BRASCAN, ape
lei à liderança do Governo, no sentido de Impedir que se tomnsse 
lei urna Mensagem encaminhada ao Congresso Naclonnl, no a'"tn
gnr das luzes dn administração que se tindou. Uma vez nprova.do 
tal projeto, o Pais se abriria ainda mais às multinacionais, .>cr
que o Conselho de Segurança Nacional não mais seria ouvido para 
concessões de lavras ou de alvarás de pesquisas. Mns, não fiz 
apenas Isso: passei um longo telex n Sua Exce~êncln, o Senhor 

Presidente da República, mostrando a Sua Excelência o que re
presentaria para o Pais, se o malfadado projeto fosse transfor· 
mo.do cm lel. A resposta, eminente Senador, obtida ao telex enca
minhado à Presidência da República, tol a clrculaçiio no Diário 
Oficial, poucos dlns depois, da lei sancionada. 

O SR. PAULO BROSSARD !MDB- RS! -Seu aparte comple
menta e atuallza a referência que entendi do meu dever fazer 
ao notó.vel pronunciamento de V, Ex.aa. nesta Casa, c que até ago
ra permanece sem resposta nem contestação. 

A SUDENE prevê o desemprego de 3 milhões de pcssons no 
Nordeste no corrente ano, com uma taxa de 22,2%? Que Importo. 
Isto, se a grande preocupação consiste em debll1tar o MDB. jó. 
que se torna impraticável robustecer a ARENA, e a tarefa re
servada a seu ilustre Presidente no sentido de "reagrupá-la" c 
de "reallmentá-la" - tenho o cuidado de servir-me da lingua
gem do IJder do Governo nesta Casa - se torna cada vez mais 
Ilusória e menos viável? ... 

O sistema trlbutãrio, o primeiro grande triunfo dos tecno
cratas, literalmente Imposto ao Pais ainda ao tempo do Governo 
Castello Branco, com a adoção da Emenda n.o 18, servilmente 
reproduzida nas Cartas subseqüentes, falhou de maneira espcta
cular, como o reconheceu seu autor ou co-autor, o Jlustrc Sr. 
Octávio Gouveia de Bulhõcs, ao reduzir Estados e Munlciplos a 
situação de carência gritante? Que Importa Isto, se a absorvente 
preocupação é locubrar tónnulas para prorrogar mandatos de 
prefeitos e adiar eleições? 

••• 
Aumenta de ano-a-ano o número de empresas que tira seu 

lucro do mercado financeiro, quer dizer, da. especulação finan
eelra, e não de sua atlvldade empresarial propriamente dito? 
que Importa isto, se o Importante é dividir o MDB, para que ele 
não chegue ao poder e o poder continue nas mãos dos seus atuais 
detentores? 

••• 
A divida pública Interna atinge a casa dos 357 bilhões e 800 

milhões de cruzeiros no tlm de 78, sem talar nos 46 bilhões e 700 
rnl!hões da divida dos Estados e dos Munlciplos? Esta divida ó 
superior ao total da receita trlbutórla da União. Mas que lmpcrta 
Isto, se. a preocupação dos responsáveis pela politica governa
mental consiste em adiar ns convenções munlclpllls? 

••• 
O prazo médio de vencimento dessa divida é de 14 meses c 

7 dias, quando cm 1975 era de 24 meses c 22 dlns? Mais de me
tade da divida, 54,4%, vence em 3 meses e 7 dlns, a parte repre
sentada pclns LTN, quando cm 1074 ela representava apcnns 
30%? Em outras paln.vro.s, a cada ano que passa, uma parte cndn 
vez maior da divida pública interna vence a prazo cada. vez me~ 
nor? Que Importa tudo Isto, que a Idéia tlxa está cm dividir a 
Oposição, de modo a Impedir o acesso do MDB ao poder, quer 
dizer, n evitar que a ARENA venha a perdê-lo, se cln fol concc· 
bldn para usufrui-lo perpetuamente? 

••• 
Apenas 52% das ORTN, vencidas em 78, fornm recolocadas, 

cnquo.nto ns LTN numcnturnm cm 61,11%, c os encargos com 
resgate c juros daqueles papéis foram 3 bllhõcs de cruzeiros .m
pcrlorcs ao vulor dns sub~crh:6es? Que Importa isto, se o que im· 
porta uos detentores do poder é n extinção dos pnrtldos, drpoh, 
de !allmr n "Implosão" do MDB? 

Quanto custava o bn.rrU de petróleo em 78 c quanto custa 
hoje c quanto custará no tlm deste ano? Quanto o Brnsl! diR
pendeu no ano passado c quanto vn.l gastar este ano? 

A especulação tlnnncclrn, consentida c estlmuln.dn. pela poH
t!cn ot1c1a.l, absorve parcela substancial da poupança nacional c 
a desvia de Investimentos produtivos? Que Importo Isto se o Pre
sidente do Banco Central c criador do open ma.rkct atlnnça que 
no Brasil ninguém o conhece? Imagine só, V, Ex.•, Sr, Presi
dente, se no Brnsll o conhecessem! 

Os juros continuam livres c usurários? Que lmpcrta tudo Isto, 
se segundo o pensamento otlclal existe Incompatibilidade entre 
o combate à lntlaçüo c a realização de eleições municipais? 

• •• 
1!: que estes II.SSuntos, substonclulmcnte pcUtlcos, têm sido 

confiados à. competência de banqueiros, que não são politicas. 

Ora, no Instante mais grave da sua história, depol.s da guerra 
de secessão, através das urnas os Estados Unidos encontraram a 
grande salda para os seus grandes problcmns. Amparado pelos 
sutniglos do seu povo, Roosevelt tirou-o do fundo de uma crise 
econõmlca sem precedentes. 

Em melo às tormentas da guerra mundial, os Estados Unidos 
renovaram o mandato presidencial a Roosevelt c a ninguém ocor
reu que haveria ou pudesse haver lncompatibilldade entre n guer
ra e as eleições; banqueiros, no entanto, não pensam nssiP"., exn
tamente por serem banqueiros, e ainda. que saibam mmt;, como 
tais, não sabem que uma política só com a adesão popul[l.l' pode 
ser bem sucedida. 

Quando Churchill chegou no governo, e se abria o vazio do 
desastre, numa dessas emergências singulares que parecem ocor
rer de século cm século para que possam ser tomadas as dimen
sões dos homens extraordinários, o grande estadista. não usou de 
eufemismos para nnun.clar a vitória mas a estabeleceu como con
dição o preço que ela custasse, ainda que à custa de san~c. suor 
e lá.grimas, e despertou as energias nacionais ao declarar c pro
clamar que se o império tivesse de durar mil anos que aquele fos
se o seu instante mais glorioso, 

Assim procedem os estadistas. Os banqueiros, que nunca qua
llficaram um eleitor e nunca disputaram uma eleição, nem mes
mo a de Vereador, certamente não pensam assim e assim não 
podem pensar, mas pensam que é Imprescindível adiar eleições 
municipais para que a lntlação possa ser debelada. . . e os juros 
possam continuar llvres ... 

Destinos cruzados 

Quatorze anos passados desde a extinçíí.o dos partidos pelo 
AI-2, ARENA e MDB me fazem lembrar o jovem rico e belo o 
pobre e desfavorecido, e como tantas vezes acontece, enquanto o 
primeiro numa vida de prazerep e tacllldades dissipou a lortuna, 
comprometeu a saúde e perdeu a mocidade, o outro, sem acesso 
aos caminhos fáceis e sedutores dos prazeres e dos vielas, fonnou 
pecúllo, enrijeceu o carliter, conservou a saúde. 

E agom, pcrque urn dllapldou o que a boa fada lhe dera, é 
preciso lrmo.ná-lo ao· que amealhou sem herdar a boa fortuna, 
sepultando-os juntos. 

Mas Indago: 
V alerta a pena? 

Eu não hesitaria em propor a extinção do MDB se ela contrl
bulsse para solucionar os problemas nacionais. 

Mns eu Indago: a extinção do MDB contribuiria para que a 
taxa inflacionária calsse e melhor se tlzesse a distribuição de ren
da? Para que a mortolldade lntantll mlnguii.SSe? Para que decli
nasse c endividamento externo e se reduzisse o endividamento ln
temo? Para que cessasse a especulação financeira c os juros on
zenários voltassem no leito normal? Para que a economia nacio
nal se llbortii.SSe da penetração estrangeira c se visse aliviada do 
endividamento que a oprime? Para que a corrupção passasse a 
ser arcaísmo? 

A cxtlnçüo do MDB serviria para isto ou ela servlrln apenas 
para que tais l~signes anomalias se avantajassem, graças no vazia 
politico conseqüente c à subseqUente menor resistência nos des
mandos que se sucedem? 

Quando mnls nc,ce_ssárlo se faz um programa simples, claro c 
objctlvo, de recupernçuo nacional, que pudesse obter n ndcsúo da 
socl~dadc, de modo a despertar-lhe ns esperanças nrnortccldns, 
scnno perdidas, os dirigentes otlclals cscotnm os seus talentos cm 
desfazer o pouco que existe cm matéria partldt\rln, quando os pnr
tldos, bons ou mnus, destros ou cnnhcstros, siLo lmprcScindivcls il. 
condução dos problemas: cuida-se de fazer terra arrnznda em mn
tl'!ria de partido~, de apnr,-nr com um nto, ainda Qlll' t;OIJ a forma 
de lei, o que foi ft•lto nos anot~ dlflccts que se sc1:uirnm ao erro 
I! ao crime de ü&. quando também por motivos :mlmllt•rnos furam 
os partidos 1.•xt!ntos. 
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Ao General Joüo Bntl.stn de Oliveira. Figueiredo, cujo nome o 
ruturo poderá bendizer ou maldizer, lembro as admlrá.vcls palavras 
de Assis Brru3Jl no memorâvel dlscur:iO de Santa Marta: 

"Nenhum partido, nenhuma situação pôde jamais perpe
tuar-se tora da sua oportunidade. O que ai está há. de ca.lr 
também, ou modJ!lcar-se no bom sentido. A vida politica 
obedece à mc.smn rotação, no mesmo turbllhõ.o eterno que 
domina. todo o universo. Como nas florestas os velhos 
troncos, que já toram lncomovivcls colunas de naves co
lossnls de verdura, abatem-se c restituem à terra c no céu 
a substãncla de que se !armaram e se nutriram, assim as 
combinações humanas cumprem o seu desUno, percorrem 
o seu ciclo de crescimento, atlvtdade, declínio e morte, 
morte que não é morte, porque os restos desagregados do 
que tomba vão fecundar o terreno donde o. vida renasce." 
!Ditadura, Parlamentarismo, Democracia, pág. 170 c 171). 

Não se associe o Presidente à Jnglórta obra de demollção par
tldárta. Se um dos partidos pende para a morte, por lhe haver 
acendo a selva vital, não queira impedir que o outro continue a vi
ver. O Brasll é maJor do que a ARENA e o MDB também e !ar
mado de brasllelros. 

Saiba Sua Excelência que o MDB não se deixará dissolver c 
não se extinguirá. 

E enquanto, tantos se ocupam com coisas tão miúdas, cm res
posta ao gesto da mão estendida, a Oposição indaga o que ela 
pode fazer, ou em que dela o Governo depende, para debelar a 
.Imensa crise econômica que atormenta a. Nação? 

A Oposição di2: ao Che!e do Governo que acompanha com ln
quietação a situação econômica do Pais, e considera um diver.,;o. 
nismo esta querela da extinção dos P!lrtidos. tMuito bem! Multo 
bem! Palmas prolongadas. O orador é efusivamente cumprtmen
tado.l 

O Sr. ~lurilo Badaró CARENA - MG J - Sr. Presidente, peço 
a palavra para uma comunicação. 

O SR. PRESIDENTE CLulz Viana) - Concedo a palavra ao no
bre Senador Murilo Badaró, para uma comunicação. 

O SR. MURILO BADARO PRONUNCIA DISCURSO 
QUE, ENTREGUE A REVISAO DO ORADOR, SERA PU
BLICADO POSTERIORMENTE. 

O SR. PRESIDENTE CNUo Coelho) - Com a palavra o nobre 
Senador Alberto Sllva. !Pausa.) 

S. Ex.• não está presente. 

Com a palavra o nobre Senador Pedro Simon. <Pausa.) 

S. Ex.ll não está. presente. 

Com a palavra o nobre Senador Nelson Carneiro. <Pausa.) 

S. Ex,ll desiste da palavra. 

Com a pala.vrn o nobre Senador Raimundo Parente. 

O SR. RAII\lUNDO PARENTE <ARENA - AM. Pronuncia o se
guinte discurso.) -Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

Desejo registrar nos Anais da Casa as Unhas básicas anuncia
das pelo eminente Governador do meu Estado, o ilustre ex-Sena
dor José Llndoso, para maior Incremento da ZOna Franca de 
Manaus .. 

Demonstrando, no plenário do Conselho da SUFRAMA - pre
sente o Ministro Mário Andrenzza - os aspectos marcantes do 
desenvolvimento da Zona Franca de Manaus, apesar das perma
nentes polCmlcas que nindn se observam sobre esse vltorloso mo
delo, o Governador José Llndoso observou que, no lado dessas con
tro"iérsias, também se instala a má. vontade tn!Utradn nos Gabine
tes, resultante, sobretudo, da informação deformada de sua reali
dade, tangida por Interesses de grupos ou pela ótlca super!lclnl 
do observador. 

A preocupnçüo do Governo amm~onense, no sentido de que nüo 
.'lc vcrJtique n cvnsiio de capitais para outra.~\ regiões - mediante 
o Jncreemnto de uma polittcn estntnl Inteiramente voltada pnrn n 
flxnçfio de investimentos industriais nn Zona Francn - !oi outro 
aspecto abordado pelo O<lvcrnndor José Llndoso, que, nesse pnsso, 
destacou: 

"O meu Governo esta preocupado com n destinação do 
cnpitnl aqui formado . .1!: descj{Lvcl que a matar parcela do 
lucro gerado na Zona Franca de Mnnaus seJa reaplJcndo 
no Estado do Amazonn:J. Multrui empresas tém organiza
ções dlstrtbuldoran de ,<tU[L produçüo sediadas no Sul, c o 
resultado de seus negócios silo pnra nU destinados. Somos 
pobres, dnmos Incentivos c, pnrndoxnlment.c, exportamos 
cnpttni8 pnrn o Sul rico e próspero." 

A visão objctiva que o Governador Ja.sé Llndoso tem da pro
blcmll.tlca amazonen.'H~. revela-nos amplas poss1b1lldades de equa
cionamento de soluções pragmáticas cm tavor do desenvolvimento 
lndustrlnl do meu Estado, mediante a dlst1nçüo de setores prtor1-
tá.rlos no âmblt:.D do investimento, com particular atenção para n 
agricultura, os serviços c a pesquisa. 

Na sua análise sobre a Zona Franca de Manaus o Governador 
José Lindoso focalizou a necessidade de Integração crescente dos 
1nve8t1mentos à economia do Estado, conhecidas, no particular, 
as restrlçõe.' ô. Importação, objetlvando o equilíbrio do nosso ba
lanço de pagamentos c o in.su!lclente orçamento da Zona Franca 
de Manaus, !atares que desencorajam, de certo modo, o ingresso 
de cupit.ais na região. Enfatizou, o.sslm, que a consolidação da Zona 
Franca não deve apresentar-se como uma futura. realidade, mas 
como um imperativo atual, que se deve afirmar pelas iniclativa.s 
tendentes a encorajá-la e dlnamJzá-m em todos os quadrantes. 

O Governador considera os componentes produzidos na Zona 
Franca de Manaus como se fossem totalmente nacionalizados, ain
da que apresentem algum elemento de lmporta.ção, sujeita tal 
medida à aprovação do Conselho da STJF'RAMA. Sintetizando a 
sua posição, aduz que as dlrctrizes governamentais deveriam obje
ttvar as seguintes recomendações: os bens 1ntennediártos seriam 
produzidos na Zona Franca, visando, principalmente, n. abastecer 
as Indústrias de bens tlnals Instaladas; c, teria prorldade a pro
dução de bens lntermedlártos tecnologicamente mais simples ou 
que utilizassem matt!rtas .. prlmM regionais. 

Concluindo suas ponderações sobre o processo econômico da 
Zona Franca de Manaus, o Governador José IJndoso asseverou que 
continuará a dc!ender a politlc:t antllntlaclon:i.rla Indicada pelo 
Governo Fedem.!, ma.s sem perder de vista a moblllzação para o 
desenvolvimento, que é a principal meta de sua administração. 

Estamos, assim, diante de um quadro realista da s1tmição em 
que se encontra a Zona Franca de Manaus, neste período de sua 
programada existência. As perspectivas, sem serem desencorajado

. ra.s, reclamam, contudo, novas iniciativas no setor, a. !lm de que 
não se cstlolem os empreendimento~ alcançados à custa de tanto!! 
e tão grandes esforços públicos e privados. 

Incorporo o meu apelo às recomendações formuladn.s pelo Go
vernador do meu Estado, por considerá-las fruto da experiência c 
da observação isenta dos problemas mal.s evidentes da região, que 
hoje se coloca. como uma lnlciatlvn pioneira no cnmpo do desen
volvimento económico e social de nossa Pátria. 

Era o que tinha a dizer. (Multo bem!l 

O Slt. PRESIDENTE !Nilo Coelho) - Concedo a palavra ao 
nobre senador Lourtval Baptista. 

O SR. LOURIV AL BAPI'ISTA CARENA - SE. Pronuncia o se
guinte discurso.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

LI, na última revista Manchete, de n.0 1.415, uma entrevista 
do Ministro da Fazenda, Dr. Kn.rlos Rlschbieter, sobre o problema 
da Inflação, quando adverte para o fato de que o assunto não é 
apenas do Governo, mas da sociedade como um todo. • 

Nessa entrevista, o Ilustre Ministro da Fazenda !az aprecia
ções de grande Importância, numa linguagem simples, clara, lnte
legivel e, assim, ncessivel a qualquer leitor, permlttndo-lhc a com~ 
preensão de um problema que multo nos anguoit!a no momento. 
Dá ele às lndall!lções do repórter, respostas objetlvas e verdadei
ras, numa conduta que Impressiona o leito'r, qualquer que ele seja. 

Considerando o valor das declarações qÜe !oram feit~ e, so
bretudo, a maneira extremamente !ellz com que tala sobre um 
dos problemas mats graves deste instante, visando sobre ele cons
clenttzar todo o povo brasllelro, ncrecUto que quanto maior a di
vulgação que lhe !or dada, mnls bené!lcas hão de ser as palavras 
e os esclarecimentos dados pelo Dr. Knrlos Rischbieter. 

Eis porque, Sr. Presidente, com estas· rápidas considerações, 
incorporo a entrevista a que aludi acima a este meu pronuncia
mento, a !im de que passe a constar de nossos Anais E presto, des~ 
ta maneira, urna homenagem ao Ministro Karlos Rlschbietcr, pela 
maneira patriota e democrntica com que debate, com a imprensa, 
o problema do combate il. inflação, que o eminente Presidente 
Joüo BapUsta Figueiredo elegeu como de absoluta prlortdade em 
seu Governo. (Multo bemll 

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

MANCHETE - Todas n.t~ atenções ruwionnls se nchnm volta~ 
da.-. hoje parn o prohlemn. 'la iniln.çiio, O Sr, n.credlta que a ln.Da~ 
c;iio tende rcnlmenle a entrar num proces.<~o declinante? 

RJ:ichbleter - A primeiro. coisa que desejo demonstrar sn
tls!nçüo, pelo que você dlz, ó que a Nnçfto .se mostro. preocupada 
com n ln!lnçii.o. Este contiut o primeiro pn.sso pnra umn c!ctlva 
crradlcnçüo ou nbrnndnmrnto do processo ln!lnclonnrio. Eu acho 
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que ~ primeira Intenção do Governo do Presidente Figueiredo, Jll 
expressa por ele como por todos ~ seus Ministros, é a de que o 
problema do combate à. lntlaçü.o não seja só do Ministro dn Fn· 
zcndn nem do Governo, mns da sociedade como um todo. De mo~ 
do que a sua observação lnlclnl me deixa bastante trnnqüllo, umo. 
vez que a Inflação passou n ser uma preocupação cerni da nnçü.o. 
Isso, aliás, eu tenho observado nas mlnhns andanças pelo Brasil. 
Vejo o.s governadores, os empresários, o setor !ln:~.ncclro, n.s do
nns-de-casa, cn!lm, todos preocupados com n lntlnção. Entendo 
assim que a consclênclo. tida. hoje por todos os bra.sllclros de que 
a Inflação é um mal que se constitui num sintoma. bastante po
sitivo. Quanto à segunda parte da suo. pergunto., eu diria que o 
inflação brasileira não pode ser qun.liflcadn como de demanda 
nem de custos. Um pais em desenvolvimento, que cresce muito 
rapidamente, tanto do ponto de vista cconômico como demogrâ· 
fico, tem fortes componentes inflacionários. Eu diria., então, que 
hoje nós temos. certamente, um componente infln.cionárlo n.s~ 
cedente embutido. 

- O que os pOlíticos temem é que não se conseguindo deter 
a. inflação a. situação económica acabe se agravando a. um ponto 
tal que venha.. a. prejudicar a abertura poliüca. O que peru;a disso? 

- Eu concordo cm parte com a colocação. Realmente a in
flação dcsestab111za a estrutura da sociedade e o Governo está 
muito consciente disso. Tanto que tomou nos dois primeir~ me
ses alguma.s medidas, apelidadas de "pacote inflacionário", mas 
que obedecem a uma. estratégia de choque e que tiveram o mé~ 
rito, realmente, de criar a consciência nacional em torno do pro· 
blema. A politica o.ntllntlaclonárla do Governo é multo mais am
pla e não se restringe às provldénclns Já adot~das. Não significa 
isso que se vã fabricar novos pa.cotes. Não, o Governo está pre
tendendo implantar a sua politica a longo prazo, iniciada cm 
fevereiro com um corte de gastos pUblicas. Nós estamos na rase 
atual num processo de dlscipllnamento, de introduzir de novo a 
palavra seletivJdade, a palavra produtividade na nossa economia. 

- Ma:~, Ministro, o que significa toda essa. Unguagem? 

- Isso significa, certamente, por parte do Governo, reduções 
adicionais em setores não essenciais. Da parte de gastos do Go~ 
verna há toda uma programação que está sendo seguida, perse· 
guida, e que, acredito, conduzirá a uma redução da taxa infla· 
clonárla. Por entender que uma das causas do processo ln!lncio· 
náril) se Insere dentro do setor governamental, as autoridades 
estãl) agindo dirctamentc, n fim de ellrniná-la c acredito que 
obtenhamos resultados positivos. A segunda causa inflacionária 
Impõe um. reordenamento do sistema financeira. Precisamos re~ 
crlnr ou reajustar o sistema financeiro às necessidades do atual 
estágio de desenvolvimento do• pais. Nós estamos acostumados a 
pensar que se faz uma organização qualquer c você acha que 
essa orgnnlzn.ção existente atende permanentemente às neces.'ii· 
dades da socleda.de. Isso é uma concepção que ternos e achamos 
então que aquilo que fizemos é de!lnltlvo. Nada é de!ln!Uvo. Há 
!Sempre ajustes Indispensáveis. Esses ajustes eotão sendo feitos ô. 
medida qtfe as coisas vão sucedendo. mas de tempos cm tempos eu 
julgo que é neeessá.rlo repensar o modelo originai, os ajustes pro
cedidos, para fazer uma consolidação que permita., com regras cla
:ru.s, um ordenamento do que foi realizado e dar novas condições 
para novos avanços. ACho que nos encontramos numa fase de re
dlsclp!lnameato da economia. 

Jn!lação: produl<l de vários fatores 
A lnt!ação é ocasionada por vários fatores, Inclusive no selo 

do próprio Governo. Então, estamos procedendo a um disciplina
menta das despesas públicas, ao mesmo tempo que Dos encon
tramos no propósito de promover o reordenamento do slstemn 
flnanceiro nacional, a fim de que ele possa. desempenhar o pa
pel que lhe cabe na economia. Essas e outras medidas que estão 
sendo tomadas Irão criando uma nova realidade. Também se faz 
necessário reintroduzir no empresiU'lado braslleiro o sentido c o 
valor do aumento da. produtlvida.dc. Allâs, o M1n1:5tro Ca.milo 
Pcnna vem tns1st1ndo com multa. propriedade cm seus pronun
ciamentos nesse particular, pois a produtividade como meta foi 
abandonada por multas empresários. Devemos reconhecer que 
existem outros complicadores grandes nn. economia nnclona.l, co
mo são os subsidies existentes, proporcionados por meio de cré
ditos sem mlllor scletlvldade. Nestes primeiros dois anos do man
dato' do Presidente Figueiredo, o Governo promete cuidar de to
do esse reordenamento, a fim de repor a. naçõ.o cm trllhos que 
a conduzam o. um novo surto de progresso. 

- Quando o pacot.. do medidas IUitllnflaclonárlas rol editado, 
houve críticas diversas, not.adamentc entre os políticos, de que a 
sociedade estn.va prepu.mdu. paru. receber provldCnclns ma.ls for
tes e ela.<i vleru.m com um caráter atenuador. TCm prooedCncla 
essas critlca."l? 

- Eu comecei a vlu.jnr pelo Pnls npó.'l a 'edição do paoote 
c pude :wntlr ns primeiras rcnções, Jncluslvc por parte da 1m· 
prensa. As opiniões cm rcluçúo às provldênclílS tomndns varia· 
vam nn:; primeiras m~manns entre recessão ou que n:i mcdldnli 

ndotadas eram absolutamente inócuas. Havia assim esses doh; 
extremos, os que achavam que nos encontrávamos diante de umn 
recessão ou que o pacote não Iria produzir efeitos dcsej adas, Acho 
que o pacote conseguiu entre tudo Isso um meio termo. Por exem
plo, os resultados que colhemos até agora com relação à. Umlta.· 
ção dos 30% nas vendas a prazo eram os ·que estávamos aguar· 
dando. As outras medidas, como a contenção dos preços por um 
certo período, estão sendo positivas. Claro que o pacote núo cs~ 
gotou a politica antlln!l~clonárla do Governo, como eu Já disse 
antes. Mas n observação de que o pacote foi multo pequeno, acho 
que não procede. Acredito que o flzcmos na justa medida para 
a época, para as condlcões do mês de abril, quando nos· depara
mos todos com uma intlnciío absolutamente !ora de Unho: no mês 
de março. A taxa inflacionária de abril evidenciou apenas uma 
coisa, qual seja, a de que os indiccs de marco eram absolutamente 
excepclonnls, fora do normnl. 

- O ex·Ministro Bulhões alertou que ou se promove uma 
recessão económica com todas as suas conseqüência.."i ou ent:ã.o o 
Governo estará ameaçado em ~-ua. própria estabilidade politica. 
O Sr. part.lclpa desse ponto de vista? 

- Creio que o que o Dr. Bulhões disse exatamentc foi que 
ou o Governo derruba a tnna.ção ou a inflação derruba o Governo. 
A tese da recessão está lmplicita nisso. Não acredito, contudo, 
que seja adequada uma recessão para o Brasil. Para começar, n 
recessão é um crescimento econômlco menor do que o crescimento 
da população, com a queda da renda per ca.pita. Acho que niío 
devemos fazer Isso e, certamente, temos condições de vencer a 
inflação sem criar uma recessão. E em resposta à aflnnnção do 
Dr. Bulhões posso dizer que o dilema por ele previsto não se rea
lizará: o Governo não vnJ cair, nós vamos conseguir~ controlar a 
ln Ilação. 

Temos de conviver com as reivindicações 
- Como vê o problema das reivindicações salariais? A eclo· 

são continuada das greves não teria a sua razão de ser no acha· 
tamento salarial dos últimos 15 anos? 

- Primeiro, o problema de achatamento salarial é uma dis· 
cussão que está. na sociedade brasileira há algum tempo. Dl.s~ 
cutem·sc a esse respeito os vários índices. Os indices da. Funda
cão Gctúllo Vargns, os índices do DiEESE. Houve certamente me
lhorias em algumas camadas da população no período. O bolo, a 
fortuna da nação, vamos dizer assim, é distribuída por vários 
segmentos. Em qualquer sociedade, a. evolução tende a dar uma 
maior parte do total dessa fortuna aos salários. Isso você cons
tata na evolução de qualquer país. O que nós temos hoje no Bra
sll, causado pela abertura, ab.solutamcnte necessária para a so~ 
cledade brasileira, é que surgiram reivindlcaçõc.s de todos os ln
dos, de todos os segmentos. J!: evidente que cada um, numa :iDeie· 
dnde aberta, val lutar por conseguir uma. malar tatln. do bolo. 
Não há nada contra isso. Preocupa-me um pouco se houver rel
vtndlcaçõcs desordenadas, que levem a uma clevaçü.o nominal de 
vencimentos c que Isso seja engolido pela !n!lação. O próprio 
prejudicado por uma. reivindicação salarial multo alta acabará 
sendo o assalariado, isto é, aquele que formulou e obteve um 
pedido de salário multo elevado. Isso pode acontecer com todos 
os grupos que vivem de salários. Em principio, o.cho que nós tc
mos que conviver com as relvlndJcações, negociar e aceitá-los 
dentro do economicamente passivei. Se eu pudesse desejar algu
ma coisa formularia um pedido para que a greve fosse o Ultimo 
recurso, não o primeiro. Acredito se conseguirmos, na mesa das 
negociações, com os vários segmentos sociais, com os vários sin
dicatos, com as várias classes, negociar coisas que sejam aceitá· 
veis, acharemos uma solução, seja o patrão o Governo, seja o pa· 
trão a empresa privada. Não diria. que o.s greves nüo me preo· 
cupam. Claro que me preocupam. Dos dois lados. Mas sinto que 
dentro de um clima. de abertura temos que conviver com Isso. 

- llá economistas e pOlíticos que alegam nã.o ser lnlla.cioná.
rlo o aumento de s.a.lário.'i. l: recordam que em 1932, com a reces~ 
são nos Estados UnJdos, Roosevelt dobrou os salários nos Estados 
Un1d06, O Sr. a.cha. que isso seria compatível com o atua.l estágio 
da economia brasileira.? 

- Acho que as condições dos Estados Unidos em 32 c as do 
Brasil cm 1979 não podem cm absoluto ser comparadas. Entendo 
que as soluções dadas ntlma economia como a dos Estados Unidos 
em 32 são dlversll8 das condições da economia brusl!clra. In!lnção 
e salários estão estreitamente vinculados, certo? li: multo simples 
encontrar um exemplo: se vocé pa.ssa n ganhar o dobro, quem 
paga por Isso? Você tem uma !llbrlca, por exemplo, em que os 
salários representam 30%. De repente dobra isso. Há um aumento 
no custo do produto, é lógico. O custo vai ser transferido prira o 
consumidor. Entí1o vocô cria um nrlmclro lmpncto que levn n ln· 
fiação. O consumidor tem que s:nnhnr mais, lniclando·sc 11.:;sim 
umn cndcln que leva a umn pressr~o lntlncionó.rln. Se você !ala 
nos Estados Unidos de 1032, é bom também ver o que aconteceu 
nn lnf~latcl'~n recentemente, quando o:; slndlcntos inr::leses rei· 
vlndlcnvnm mtlúrios muito nchnn da inrlnçüo. Conscf~Uiu o f~over
no com os lilndicnto.•; convencê-los de que Isso era contmprodu-



, .. 
"t'k'T'M *""'*m..,..,..VJ • •rw.A ''Wrd"*''''Metnnt ea 

lllalo de 1979 DIARIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seçiio lll Quarta-feira 30 2173 

cente. A Inflação na Inglaterra cm certo momento chegou n 25%, 
cu acho. Enfim, convenceram-se os trabalhadores Ingleses de que 
com n Jntlação ninJ;"uém se bcncticlarln. Os sindicatos reduziram 
as :~ua.<i rctvlndlco.çócs salarlo.ls c a Inglaterra comwgulu reduzir 
n ln!Jaçíi.o a nivcls n.ccltó.vcls. Então, cu não veria como aplicar 
um remédio tipo Roosevelt no Brnsll. 

- 1\linl"tro, há. alguma medida sendo estudada para discipli
nar as ope~ões de opcn-markcL, acusadas de provocarem dis
torções graves no mercado? 

- O open-ma.rket é um instrumento de politica monetária, ó 
um Instrumento utlllzndo hoje em quase todos os palscs· do mun
do. Foi criado no Brn.sil recentemente e apresenta no momento 
nlcumn.s distorções. O fundamental para a economia brasileira, 
no atunl' estágio, é recriar a poupa.nça. A longo prazo, poupança 
que serve de base para investimentos. O openarna.rket se tornou 
uma popupança à. vista. E isso é precl..so mudar. Um dos dlretores 
do Banco Central disse isso outro dia multo claramente em São 
Paulo, ao afirmar que open-ma.rket é um instrumento de poli .. 
tlca monetária c não um Instrumento para ganhos financeiros 
táccls. O Bnnco Centrlll está cstudllndo todn. n problemática do 
openamarket, mas a Idéia fundamental é que nós temos que vai .. 
tn.r a possuir uma poupança a longo prazo. Temos que diminuir 
a rotatividade do dinheiro na economia. O opM-market é neces
sário, nós temos hoje no Brasil um sistema fina.ncelro que exige 
n presença do .open. Por outro J.a.do, ele, realmente, tem que ser 
o mercado aberto que o Bra.sll precis~. 

- Ministro, nas criticas feitas ao i'pa.cote", inclusive por en
tendidos, foi dll<> que .fllltou nele uma medida de eteil<> e impa<:· 
to populares no que toca oo imposto de renda. O Sr. concorda com 
essa teoria? Os assa.laria.dos continuam a se queixar de que o im
~1.o de renda recai sobre eles prioritariamente. Siio verdadeira.."! 
essas alegações? 

- Dentro das dlretrlzes traçadas pelo Presidente Figueiredo 
está claramente dito que se deve usar a política tributária como 
instrumento de distribuição de renda e isso está em estudos· no 
Ministério da Fazenda. O Imposto de renda é lei, a tributação é 
lei. Naturalmente, o Governo vai ao COngresso apresentar mo
di!Jcnções nesse sentido durante o ano em curso. Isso tudo fn.z 
parte de uma política global do Presidente Figueiredo. Não ca
beria certamente num pacote. Nós estamos vendo taxa.çfi.o sobre 
bens de capital, sobre heranças e doações, tudo o que foi ex· 
pressa em suas dlretrtzcs de Governo pelo Presidente Figueiredo. 
Isso está sendo examinado, isso -vai ser exposto a debate público, 
mesmo antes de ser enviado no Congresso. Acho que, realmente, 
se pode discutir se a carga fiscal recai mais sobre o assalariado, · 
uma vez que há poucos assalariados no Pais que~·pagam imposto 
de renda. Mas devemos adaptar permanentemente os impostos 
nos estágios em que se encontra a sociedade. O imposto de renda 
é ainda muito novo no País. Então, temos que proceder a ajustes. 
de acordo com o.s necessidades gernls da soclednde. 

Inovações nas doações o nas heranças 
- No campo dns heranças e do:u;ões_t.erem~j~a.ções? __ 

- A dlrctrlz do Presidente Figueiredo fala claramente no lm· 
posto sobre herança c doações. O que precl.sa llcar bastnntc ela· 
ro é que o Governo não pretende confiscar bens. Todo. sociedade, 
a pn.rtlr de uma certa evolução, introduz um imposto sobre be
rnnço.s. Esse tipo de lmposl<> é apllcado em vários pllfses em 
nlvels dllcrentcs. l!: multo nll<l na Suécia, está adequado na Ale· 
manha, Inadequado na França, havendo inclusive um estudo re .. 
ccnte sobre esse problema leito pela Assembléia trancesa. · Eu 
entendo que também no 13r!lSll esse Imposto deve ser lcvadJ a 
um amplo" dcbntc público, antes de ser apllcndo. 

- Ministro, uma das teses con.'ltnntes da oposição consiste 
na. defesa da ampliação do mercado interno brasileiro, O Sr. acba 

i"iSO }>OS.'iivel ou esse deca.ntado mercado interno seria aperuus wn 
sonho de retórica da oposição? 

- Acredito que ai existe simplesmente uma confusão 'multo 
grande entre merendo externo e modelo cxportndor contra mer
cado interno. Não existe esse conflito. O BrasU aumentou fan
tasticamente o seu mercado Interno nos últimos anos. Não há, 
portanto, esse problema. Nós estamos permanentemente nmpllan .. 
do o mercado Interno, o que é uma politica conveniente a08 in
teresses nacionais. 

- E a tão decantada. divida externa. não o preocupa? 

- Claro que a divida externa preOcupa, como qualquer di-
vida da gente. Mas ela é manejáveL Na nossa configuração do 
economia bro.sllelra veritlcamos ser ela perteltamente adminls
trável. Preocupar, elo. preocupa, mas não a ponto de causar uma 
fixação única e exclusiva. Nós todos temos sérias preocupações 
quanto à. economia bra.slletra. Temos o problema da inflação, do. 
dlvlda extorna, da divida lntcrnn, mas todas elas se constituem 
preocupações em conjunto. Não diria que a dlvldn externa seja 
um !atar de preocupação excepcional. 

- Uma figura importante da vida púbUca brasileira, apóo 
wna. permanência. prolonp.da no estrangeiro e voltando a.o nosso 
país, a.flnnava que dois paisos descOnhecem no momento a crise 
do petróleo: o Brasil e os Est:ulos UnldO!I, F.ssa oolocnção é ver· 
da.deira? 

- Acredito que nenhum dos dol.s pllfses está !gnor11ndo a 
crise do 1)ctróleo. l!: multo dllicll dizer o que o Brasil deveria ter 
fell<l ou não cm matéria de economia de petróleo. Acho que nós 
tomamos um caminho, como tudo mais que fizemos no pa.i8, um 
caminho gradual e Intermediário. Mo.s estamos cnmlnhllndo pa· 
ra fontes alternativas de energia., que é um camlnhp de longo 
prnzo. Não desconhecemos a crise do petróleo, Você pode pergun· 
tar se não teria sido melhor para o Pais fazer um racionamento 
de g!lSollna e de derivados do petróleo, a partir da crise de 74. 
O que teria acontec!do com a economia brasileira? Há sempre 
duas faces para um mesmo problema. Não concordo que o Brasll 
nem também os Estados U'nldos estejam Ignorando o problema. 
Multo pelo contrário, basta no critico ler ns dlretrlzes traçad!lS 
pelo Presidente Figueiredo para essa área especillca.- E posso 
nssegura.r que essas dlretrizes não permanecerão no papel. 

O SR. PRESIDENTE <Nilo Coelho) - Não há mnl.s oradores 
Inscritos. 

Nada mais havendo que tratar, vou encerrar a presente ses
são, designando para a extraordinária das 18 horas e 30 minutos, 
anteriormente convocada, a seguinte 

ORDEM DO DIA 
-l-

Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução n.0 2C, 
de 1979 <apresentado pela Comissão de Constituição e Justiça 
como conclusão de seu Po.rr&er n.0 216, de 1979), que Suspende a 
execução, em pnrte, do art. I.• da Lei n.• 3,478, de 10 de ml!lo 
de 1974. do :t;todo de Mal<l Grosso. . 

-z-
Dlscussão, em turno único, do Projeto de Re>.olução n.• 2.7, 

de 1979 <npresentn<io pela Comissão de Constituição e Justiça 
ecimo conelusiio de seu Parecer n.• 219; de !979), que sUBJl6IIde 
n execução do art. 60 da Lei n.• 4. 747, de 9 de mllio de 1968, do 
Estado de Minas Geral.s. · 

O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho) - Está encerrada n ses-
são. 

(LeWnla·se a ........, i.. 17 horas e 48 mlutoo.) 

ATA DA st.n SESSÃO, EM 29 DE MAIO DE 1979 

P Sessão Legislativa Ordinária, da 9." Legislatura 
EXTRAORDINARIA 

PRESIDtNCIJI. DO SR. NILO COELHO 

As 18 horas c 30 m~nutos, acham .. sc presentes os Srs. Sena
dores: 

Adnlbcrto Sena - Jorge Knlumc - Evnndro Carreira - Rnla 
mundo Parente - Aloyslo Chaves - Oabrlcl Hcnncs - Jnrbn.s 
Pnssnrinho - Alexandre Costa - Henrique dt~ La Rocquc - José 
sorncy - Alberto Sllvn - Bern!U'dlno Vlnnn - Hclvldlo Nunes 
- Almlr Pinto - José Uns - A!~tmor Marta - Jes:Jé Freire -
Cunhu Umn - l\Ulton Cabral -- Adcrbnl Jurcmn. - Nilo Cnl~lho 

- Arnon de M~llo - Lulz Cavnlcllllte - Lourivnl Bnptlatn -
Passos Porl<l- Jutnhy MngoJMes -.Lomllnl<l Júnior- Lulz VIa· 
nn - Dirceu Cardoso - Moncyr Dnlln - Amnrnl Pelxol<l - Hugo , 
Ramos - Nelson Cnrnelro ·- Roberto Snturnlno - Itamnr Fran: 
co - Murllo Bndaró - Tnncredo Neves - Franco Montoro -
Benedito l"crrelra - Henrique.Snntlllo - Lá:mro Bnrbozo. - Mcn· 
des Conole ..:. Pt'<lro Pedi'Ol!Slllil - Sllidanha Derzl - Attonso C!l· 
mur~o - Josó Rlcho - Evcláslo VIeira - Jlllson Bnrreto - Lc· 
no1r Vnraa.s - Ptlulo Brossard - Pedro Simon. 
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O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho) -A llsta de presença acusa 
-o .comparecimento de 51 Srs. Senadores. Havendo número regi~ 
mentnl, declaro aberta a scssüo. 

O SR. PI!.ESIDENTE (Nilo Coelho) - Possa-se à 

ORDEM DO DIA 
Item 1: 

Discussão, em turno único, do Projeta de Resolução n.0 26, 
de 1979 (apresentado pela Comissão de Constituição c Jus
tiça como conclusão de seu Parecer n.0 216, de 1970), que 
suspende a execução, cm parte, do nrt. 1.0 da Lei n,0 3.478, 
de 10 de maio de 1974, do Estado de Moto Grosso. 

Em discussão o projeto. (Pauso.) 

Não havendo quem queira discuti-lo, declaro-a encerrada. 
Em votação. 

Os Srs. Senadores que o aprovam permaneÇam ser: ta"dos. 
(Pausa.) 

Aprovado. 

A matérln vai à Comissão de Redação. 

O SR. PI!.ESIDENTE (Nilo Coelho) -Item 2: 

Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução n.0 27, 
de 1979 (apresentado pela Conililsão de COnstituição e Jus
tiça como conclusão de seu Parecer n.0 210, de 1979}, que 
suspende a execução do art. 60 da Lel n.• 4.747, de 9 de 
maio de 1968, do Estado de Mlnns Gerais. 

Em discussão o projeto. (Pausa.) 

Não havendo quem queira discuti-lo, declaro-a encerrada. 
Em votação, 

Os Srs. Senadores 9ue o aprovam permaneçam. sentados. 
(Pausa.) 

Aprovado. 

A matéria vai à COmissão de Redação. 
O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho) - Sobre a mesa, redações 

finais dos Projetes de Resolução n."' 26 e 27, aprovados na Ordem 
do Dia da presente sessão e que, nos termos do parágrafo único 
do art. 355 do Regimento Interno, se não houver objeção do Ple
nário, serão lidas pelo Sr. 1.0 -Secrctárlo. (Pausa.) 

São lidas as seguintes 

PARECER N.0 235, DE 1070 

Da Comissão de 1ledação 
Rodação final do Projeto de Resolução n.• 26, de 1979. 

Relator: Senador Dirceu Cardooo 

A Comissão apresenta a redaçúo !!na! do Projeto de Resolu
ção n.0 26, de 1979, que suspende a execução, em parte, do art. 1.0 
da Lei n.• 3.478, de 10 de maio de 1974, do Estndo de Mato Grosso. 

Sala dns Comissões, 29 de maio de 1079. - Adalberto Sena, 
Presidente - Dirceu carooso, Relator - Saldanha Der:d. 

ANEXO AO PARECER N.0 235, DE 1979 
llecW;ão final do Projeto de Resolução n.• 26, de 1979, 

Faço saber que 6 Senado Federal aprovou nos termos do art. 
42, 1nc1oo vn, da: Const1tu1ção, e eu, Prealdcntc, promulgo a se
guinte 

RESOLUÇAO N.O , de 1979 

Suspende n. execução, em parte, do a.rt. 1.0 da Lei 
n.0 3.478, de 10 de maio de 1974, do Estado dAl ~lato Grosso. 

O Senado Federal resolve: 

Artigo único. li: suspensa, por lnconstituclonalldadc, nos ter
mos da decisão de!ln!tlva do Supremo Tribunal Federal, proferi
da em 4 de maio de 1978, nos autos do Recurso Extraordinário 
n.O 88.674-4, do Estado de Mato Grosso, a execução do art. 1.0 da 
Lei n.O 3.478, de 10 de maio de 1074, daquele Estado, na parte re
ferente à expressão ~<para qualquer efeito". 

PARECER N.O z!G, DE 1079 
Da Comissão dAl RedaA;ão 

RecW;ão final do Projeto de Resoluçiw n.• 27, de 1979. 
Relator: Senador Dirceu Cardoso 
A Comissão apresenta a rcdação !lnal do Projeto de Resolu

ção n.0 27, de 1970, que suspende n. execução do nrt. 00 dn Lei 
n.O 4.747, de O de maio de 1068, do Estado de Minas Gerais. 

Snla das Comissões, 29 de maio de 1079. - Adalberto Sena, 
Presidente -Dirceu Cn.rdoso, Relator- Saldanha Dcr.d. 

ANEXO AO PARECER N.0 236, DE 1979 

Itcdol.çiio finnl do I•rojcto de ltcsoluçã.o n.u 27, de 1979, 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do art. 
42, inciso VIl, da Constituição, c cu, Presidente, promulgo a. se
guinte 

RESOLUÇAO N.O , DE 1970 
Srua.-pcnde a execução da Lei n.0 4.747, de 9 de maio de 

1968, do F .. stado de Minas Gerals. 

O Senado Federal resolve: 

Artigo único. € suspensa, por lnconstitucionalldade, nos ter
mos da decisão dc!lnltlva do Supremo Tribunal Federal pro!erlda 
em 11 de mula de 1978, nos autos do Recurso Extraordinário 
n.O 78.600-7, do Estado de Minas Gerais, a execuÇão do art. 60 da 
Lei n.O 4,747, de 9 de maio de 1968, daquele Estado. 

O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho) - As redaçõcs !lnals !Idas 
vão à publicação. 

Sobre n. mesa, requerimentos que serão lldos pelo Sr. 1.0-Se
cretá.rlo. 

São lidos e aprovados os seguintes 
REQUERIMENTO N.O 175, DE 1979 

Nos termos do art. 356 do Regimento Interno, requeiro dis
pensa. de publicação, para lmedla.t.n. discussão e votação, da redu
ção final do Projeto de Resolução n.O 26, de 1079. 

Sala das Sessões, 29 de maio de 1979, - Jorge Ka!ume. 

REQUERIMENTO N.017G, DE 1379 

Nos termos do art. 356 do Regimento Interno, requeiro dispen
sa de publicação, paar imediata discussão c votação, da rcdação 
!lnal do Projeto de Resolução n.O 27, de 1979. 

SoJa das Sessões, 29 de maio de 1979. - Jorge Ka!ume, 

O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho) - Aprovados os requeri
mentos, passa-se à imediata nprecln.ção dn.s rcdações tinais an
teriormente lidas. 

Em discussão a rcdação !!na! do Projeto de Resolução n.0 26, 
de 1979. (Pauso.! 

Não havendo quem queira discuti-ln, declaro-a encerrada. 
Em votação. 

Os Srs. Senadores que a aprovam permaneçam sentados. 
(Pausa.) 

Aprovada. 

A matéria vai à promulgação. 

O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho) - Passa-se, agora, à apre-
ciação da redação final do Projeto de Resolução n.O 27, de 1979. 

Em discussão a rcdação !lnal. (Pausa.) 

Não havendo quem queira discuti-la, declaro-a encerrada. 
Em votação. 

Os Srs. Senadofcs que a a.provrun permaneçam sentados. 
<Pausa,) 

Aprovada. 
A matéria v a! à promulgação. 
O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho) - Nada mais havendo 

que tratar, vou encerrar a presente .sessão, designando para a. 
ordinária de amanhã, n seguinte 

ORDEM DO DIA 
1 

Votação, cm turno único, do Projeto de Lei dn CAma.rn. n.0 34, 
de 1978 <n.O 3.551/77, na Casa de origem), que dispõe sobre a con
tagem cm lavor dos segurados do INPS do tempo de serviço públi
co Estadual c Municipal, tendo 

PARECERES FAVORAVEIS, sob n."' 530 a 532, de 1978, das 
Comissões: 

- de Serviço Público Civil; 

- de Leglslaçü.o Social; e 
- de Finanças. 

2 
Votação, cm turno único, do Requerimento n.O 167, oo 1979, 

do Senador Paulo Brossard c outros Senadores, so11c1tu.ndo a trnna
crlção, nos Annis do Senado Federal, dn cnrtn do Ocnernl Rodrigo 
Octávio Jordiio Ramos, dlrl3!da no General Rcynaldo do Melo 
Almcldn, solicitando sua nposcntndorln do Superior Tribunal MI
litar. 
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J 

Votação, em turno único, do Requerimento n.O 170, de 1979, 
do Senador Orestes QuCrcla, solicitando a desarqulvnmento do 
Projeto de Lei do Senado n.• GO, de 1076, de sua autoria, que dá 
nova redaçüo ao nrt. 450, do Decreto-lei n,0 5.452, de 1.0 de mala 
de 1043 cconso!!dação das Lc!s do Tmba!hol. 

4 

Votação, cm primeiro turno, do Projeto de Lc1 do senado 
n.o 34, de 1978, do Senador Itamar Franco, que proibe npllcnçõcs 
tinancclras, pelas pessoas juridlcas de direito públlco, de recursos 
obtidos com a tlnnUdade de tlnanclnr obra.s ou empreendimento3 
de interesse da respectiva administração, tendo 

PARECERES, sob n.0 ' 186 a 188, de 107D, dns Comissões: 

- de Constituição e Justiça, pela. constitucionalidade c jurl
d!c!dadc; 

- de Economia, tavorável, com voto vencldo do Senador Bene
dito !Ferrelm; c 

- de Finanças, contrário, com voto vencida, em separado do 
Senador Amaral Peixoto, e voto vencido dos Senadores 
Tancredo Neves e Mauro Benevides. 

5 

Discussão, em turno única laprecia.ção preliminar da canstltu
c!onalldadc, nos termos do art. 296 do Regimento Internal, do 
Projeto de Lei do Senado n.0 278, de 1978 - Complementar do 
Senador Nelson Carneiro, que altera a rednção do ca!)ut do art: 4,0 , 

da Lei Complementar _n.• 11, de 25 de mala de 1071, que Instituiu 
o Programa de Ass!stcne!a no Trabalhador Rural, tendo 

PARECER, sob n.• 88, de 1079, da Comissão: 

- de Constituição e Justiça, pela lnconstttucionnlldade, com 
voto vencido dos Senadores Nelson Carneiro e Franco 
Montara. 

O SR. PRESIDENTE <Nilo Coelho) - Está encerrada a sessão. 
(Levanta--se a sessão às 18 horas e 41 minutos,) 

DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR. JAISON BAR
RETO NA SESSAO DE 24-5-79 E QUE, ENTREGUE A 
REVISAO DO ORADOR, SERIA PUBLICADO POSTERIOR
MENTE: 

O SR. JAISON BARRETO !MDB - SC. Pronuncia o seguinte 
<llscurso.J - Sr. Presidente e Srs. Senadores: 

Pretendo abordar, hoje, aspectos vinculados à Implantação 
da UsLna Siderúrgica de Santa Catarina, mas não posso deixar 
passar a oportunidade para solldn.riza.r-me com os jomallstas 
deste País. Como politico e como cidadão, estou convencido de 
que nesses 15 anos de lntolerâ.ncla e de obscurantismo foram esses 
homens do. Imprensa, do mais simples repórter, do foca aos ho
mens d!l redação, os que conseguiram romper o cerco imposto pela. 
rcprcssao, conseguiram tugir no cerco da censura e, o que é pior, 
da autocensura, permitindo o extravasar de anseios de colocações 
de toda a sociedade brasileira, às vezes nas entrelinhas e, às vezes 
- dai o heróico das atitudes - contrariando Inclusive os donos 
da Imprensa deste Pais. 

De modo que, neste momento de crise, deixo a minha solida
riedade romântica, mas como testemunho de admiração àqueles 
a quem muita o País de\'e pelo clarear de democracia que estamos 
a perceber, na longe. 

Mas, Sr. Presidente e Srs. Senadores, uma descoberta do nnzl
!aselsmo, que se projetou no mundo contemporâneo como etlcicnte 
Instrumento de Governo, tal, sem dúvida, o uso rnclonal, dlrinmos 
mesmo clentitlco, das comunicações para hipnotizar ns massas e 
dominá-las, colocnndo-n.s n serviço dn ldeologln imperante, 

Realmente, o braço d!rc!to de Hitler to! o Dr. Goebols, o 
homem que transformou a publicidade em propaganda, usando-a 
para maximizar as rcnUznçõcs do ditador c minimizar os aspectos 
negativos do seu desempenho. 

Jll na itlllla, Mussollnl, ele próprio jomallsta, o grande h!strlão 
da Plazza. Venezln, não precisou de multas escribas no endeusa
mento do tnsctsmo, porque a sua presença nos plllanques otic!nis, 
nas poses !otográtlcns, nos tllmes habilmente preparados, era sutl
clente para tlumlnar as realizações do tasc1smo, quando o duce 
blasonnvn rtue n sua nnnadn tnzln tremer o mar de cinco con
tinentes. 

Aqui, com o regime lnslnurndo cm 1064, tivemos, também, 
nasos aprendizes de tcitlcclros, Assim, togo a partir da SCb''lmdo 
Governo da Rcvoluçfto, os 1\ullcos palacianos procurnvnm, entre 
os cxpcrts dus comunlcnçõcs aqueles C]Uc mant.n.sscm umn crlcicn
tc mi\qulna de propngnnctn' dns rcnllznçõcs rcvoluclonárlns. 

Mn.s_, !ai j ustamen~:c a constnt:.açúo da etlclCncln. dn propngand·r..., 
~o dammlo da oplnlao pUblica, que tez multiplicar, depois do 
ultl!?o contUto mundial, a sua utilização, não npcnas pelo Estado, 
scnao também pelos grupos econômlcos privados, para tnzcr valer 
os seus Interesses acima das legitimas aspirações nacionais. 

Ontem, eram Hitler c Mussolini. os que mobilizavam os re
cursos da propaganda para manter seus regimes de exceção c 
ampliar o. torça do seu carisma: hoje, são as grandes empresas 
multlnnclonals c seus testns~de-ferro nacionais quem usam cres
centemente os meios e Instrumentos da publicidade e da propa
ganda pa.ra manterem seus privilégios. 

Diz um velho ditada, multo usual nas melas militares, que 
"fogo atrai togo". 

Assim, aquele excesso de propaganda utilizado pelos governos 
anteriores, para ampliar a repercussão dos seus teitos desenvolvi~ 
mentistas, são respondidos, hoje, na mesma imprensa que os divul
gava, com contraditas tão respeitáveis quanto teriam sido aqueln.s 
afirmações pretéritas dos êxitos revolucionários, 

Agora, tanto se criticam os velhos "proJetes-impactos" do 
Governa Médlci como o lado negativo do "milagre brasileiro". o 
PIS, o PASEP, a Transamnzõn!ea, a ponte R!o-Nltcrõ! as agrovllas 
do INCRA, sofreram um necessário reexame, depois' da crise da 
petróleo. Paralelamente, o Governo emendava a mão em seu triun
ta!!smo. Houve divulgação do Primeiro e do Segundo Planos de 
Desenvolvimento Nacional, dos objet!vos de aproveitamento dG 
cerrado, do pantanal, dos minérios, de !ontes nã.o-convencLonaLs 
de energia, de novas hidrelétrlcns. 

Só não vimos, para tristeza nos.sa, sut!clente publlc!dade de 
certos empreendimentos planejados, do mais alto alcance econó
mico e da maior importância para o desenvolvimento nacional, 
como, por exemplo, o da SIDERBRAS, em Santa Catartaa. 

Aqui, a publlcidade é contrária, revelando um segredo de 
Polichinelo: por trás dela, interesses prlvattstns contrariadas. 

Tal o anverso da medalha, Sr. Presidente e Srs. Senadores. Eis 
como aquela inlcin.tlva é combatida pela grande Imprensa do 
Rlo de Janeiro, decerto menos interessada em que se promovam 
investimentos siderúrgicos em Santa Catarina, como se todos os 
recursos, no setor, devessem ser Investidos cm Volta Redonda 
ou no Estada de Minas Gern.ls. 

Decerto não concordamos em que a excessiva propaganda 
governamental, em tomo de empreendimentos desse vulto, ou o 
Insucesso de alguns deles, por erro de calculo ou detelto de loca
lização, resultaram prejud!cla!s ao fais. 

Mas, no caso da SIDERSUL, o que se pretende é Interessar a 
1niclativa privada em associar-se num empreendimento governa
mental, praticando-se a melhor Indução econõmlca, com vistas à 
solução de grave problema energético, à llbertnçiio de tributo ao 
mercado interno e à. passivei produção de excedentes exportáveis. 

Se a. opinião dos jornais, comentando notícias por eles mesmos 
divulgadas, é, assim, tão pessLmlsta 'QUanto contrária a legítimos 
interesses catn.rlnenses (e não temos culpa se o empreendimento 
aparenta, como outros anteriores, Intuito de capitalização poli
tica), de outro modo noticia o ta to e lhe tece camentár1o3, como 
o jornal O Estado, de 9 do corrente, de Flar!anópolls, no Editorial 
"Indústria Siderúrgica", assinalando: ~ 

"0 apoio que a Implantação da S!l:lERSUL recebeu de 
empresários nacionais e estrangeiros, que se reuniram na 
última. semana., na Cidade de Laguna, consUtui uma das 
mais preciosas contribuições para a tormnçã.o de uma cons
ciência coletlva em tavor da empreendlmento, capaz, In
clusive, de aguçar a sens!bllldade do Governo Federal, pam 
dar curso a esta lnlclatlva, nascida da imaginação e da. 
criatividade dos catarlncnscs. para dar mn!or Independên
cia à economia nacional, hoje excessivamente caudattirla. 
da importação de aço e de lnsumos do extertor." 

Prosseguindo, assinala o articulista que os representantes de 
um grupo nacional, presentes ao encontro, maf\J!estaram-se Isola
damente contra a lnlclativn, considerando o empreendimento 
"nntteconõmlco e Inoportuno atunlmente", mas· a objeção parte 
de indústria do mesmo ramo, talvez temerosa de enfrentar, no 
futuro, a concorrência da empresa. cntartnensc. 

Objeções desse jaez não faltarão, mo.s é preciso que não arre
teçam o empenho do Governo catarlnense c setores privados, tanto 
mais quanto a SIDERSUL recebe a adesão de representantes cre
denciados do empresariado bras!!c!ro. 

Trata-se de lnicintivn singular, porqt:c, segundo o Protessor 
Marcandcs de Matos, praduzlró. o aço com a utlllzaçüo exclusiva 
de mn.térlns-prlmns c insumos nncionals, enquanto ns demais, no 
Pais, usam o carvüo Importado para a produçüo de aço metalúr
gico, ou processam óleo combustível derivado do petróleo, acres
cendo as Importações, com crnvnme crescente pnrn o bnlnnço de 
par,nmcntos, anerndn a bnlançn comercial do Pais, qurmdo nossa 
ctivldn externa crcscr, n reclnnmr n n.mpllaçüo dn.'l cxportn\ôcs. 
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Por Js.so. IL!Irmn, naquele artigo, O Estado: 

"Assim sendo, tornn-::;e ridículo afirmar que n SIDERSUL 
nüo representa um empreendimento econõmlco oportuno, 
qun.ndo C justamente isto o que a empresa C. A lnlcln
tlvn cncontrnr:l. pela frente oposições dessa natureza, mo
vidas por Interesses subalternos, pela gn.nãncln cconômlca 
de grupos concorrentes ou pela simples falta de conhe
cimento sobre o Jar~o alcance q,uc terá no futuro, A essa 
oposlçáo Santa Catarina deve responder com detcrmlnn
çúo, luta e coragem. O Estado ja perdeu, num passado 
não multo remoto, Importantes cmprccndlmcntos cconõ
mlcos, graças il fragllldndc c â timidez dos governos, 
alinda n desunião dos homens públicos que, antes de v!s~ 
Jumbrar n dlmcn:ião de realizações de porte cm beneficio 
da comunidade catnrlnense, viam apcnus, no seu cstrabis~ 
mo politico, os pequenos Interesses partidários ou ele!~ 
torais." 

O Sr. lUarcos Freire (MDB - PEl - Permite V. Ex.n um 
aparte? 

O SR. Ji\ISON BARRETO 1 MDB - SC' - Com o mnlor pruzer, 
nobre Senador. 

O Sr. I\1a.rcot~ }'reire (MDB - PEl - Senador Jaison Barreto, 
quando cheguei à Câmara dos Deputadas, em 1971, entre os com~ 
panhclros valorosos de representação popular, V. Ex.n distinguiu~ 
se logo como um daqueles que se ldentiftcavnm na luta cm favor 
do povo. Em 1974, deixei nqueln. CU..'Hl para n.ssumlr o mn.ndnto de 
Senn.dor da República e, somente agora, nesta nova le~isln.tura, nos 
reencontramos, V. Ex.1~ ora assumindo :1. representação do Estado 
<le Santa Catarina. nesta Cnsa; c n. sua ntunção aqui, no plenário 
c nas comissões, embora há tão pouco tempo Investido dn. senató~ 
ria, comprova que v. Ex.1l permanece o mesmo lutador. sempre 
preocupado com os n.ltos Interesses coletlvas e, cm espectai, com O.'i 
n.ltos interesses do E.sta.do que representa. Senador Jnlson Barreto, 
nn. Câmara dos Deputados, lembro-me bem da sua atuação como 
Pre.stdente da Comissão de Sn.Udc, cm que V. Ex.n levantava pro
blcma.s o.s mais cruciais, não apenas para o desenvolvimento do 
País, mas para a salvaguarda da saúde coletlva.. E agora é com 
satisfação que comprovo que V. Ex.n não desmente aquela sua 
atuação dlnâ.mlca c permanentemente voltada para o interesse do 
~cu povo. Quero, portanto, cm meu nome pessoal c no da Bancado. 
u. que V. Ex.n pertence, congratular-me não o.pcnns com mais este 
pronw1ciamento, mas pela posição tão a!lrmativa que V. Ex." cos
tumo. tomar, diante de todos os problemas, àqueles mnls Intima
mente ligados aos Interesses da Nação brasileira e do Estado de 
Santa Catarina. Parabéns a V. Ex.n 

O SR. Ji\ISON BARRETO IMDB - SC I - Multo obrig~do, no
bre Senador Marcos Freire. O consolidar de uma amizade nascida 
na lutn em defesa dos Interesses nacionais talvez explique a.s pa
lavras de v. Ex.n, de elogio no comportamento do homem que aqui 
chc~;a coerente com ns suas Idéias c perseverante na defesa de 
pontos de vista que são trutas de observações, estudos e antes de 
mais nado. do recolhim-ento de um n.nscto que cu sei existir pela 
Nação brasileira toda. 

Mas, a def.esa Que faço na tribuna, hoje, diz multo ma.ts, não 
.só n expllcnção do que pretendemos nós de Santa Catarina, com 
a Implantação SIDERSUL;mas, protestar contru. um ponto de vista 
de grupos privados, que, colocundo acima dos intcressrs nacionais 
os seus próprios, tentam, ntmvés dos mttos conheclclos. impedir' n 
con:;ecuçúo de um objetlvo que diz multo de perto u toda n. comu
nidade cntarinense, mas, o que ê principal, nos lnteres..•ws do pró~ 
prio Governo Federal, da Nação torta, que neste mom~nk:l de crise 
encrgótlcn procura uma fonte a.lt<'rnatlvn, que, lá em Santa Catnrl
nn, C um dom que Deus colocou par:1. ser bem nprovt~itado no inte~ 
resse de todos e que s.c vê npequc:mdo, minimizado. Pxatnmcnte por 
esse tipo de campanha solerte, p~quenn, !innncinda. :mbn.lternn, 
procurando obstaculizar aquilo qLW, :ie Deus quiser. ::om a nossa 
luta, se tornará uma realldndc. 

Por Isso, esse pensamento de um jornalista cntarlncns~c revela 
o c~tndo de espirita da nossa gente. Parece que os tempos muda
ram. Snntn Cntarlna nüo perdera, por lnércln. ou oml.o;süo, n lm
plnntnçã.o dn SIDERSUL. Multo me no!-i no grito". 

Esse pcn!-iumcnto, expresso nn opinião ele um jornal Indepen
dente do nosso Estado, revela o estado ele espírito da nossa ~ente, 
:;em qualquer prejuízo ideológico, sem o menor la.lvo de fn.cclosls
mo: n nsplrnt;üo de todos os cnturlncnses é no sentido de que se 
promovn., 11. qualquer ~usto, o dcsenvolvimtmto econõmlco do Estu
do, não :w ncJmltlndo que o espirita de campnnltrlo Impeça a lnl
r.lu.tlva catarlncn~e ele contribuir, de maneira dcclslva, pnrn. a ln
depenclêncht cconômica do Pais, principalmente no lmportantr se
Lar da sidf!rur~ia. 

O!!:Jejnmos ~~ontrlbulr para n melhoria da.'i exportnçôeH, para o 
(!qulHbrlo do balanço de pa~-:u.mentos, parn. a crcsccntl• autonomia 
dO JlO.'i.~O Jli"OCC.SliO lndustriuJ, QUC C fundtllnentuJ para. IL nO:i,'la pró~ 
prln soberania. 

Nesse contexto, cm lugar de not~ mirarmos nos possíveis in:m~ 
cessas Inquinados à USIBA, ainda em fase de implnntaçíw, i~ 
COSIN btmdelrante ou il. Aço Pira tini, do Rio Gra.ndc do Sul, prin~ 
clpnlmenU! qunndo não dispomos de dados técnicos confló.vels para 
n críUcn de tnl.o; empreendimentos, cumpre-nos .concentrar esfor
ços no sentido de vlabll1znr o melhor o.proveltnmento do cn.rvão 
nacional, no mesmo tempo em que reforçaremos.,n. nossn produção 
:iidcrúrglca. 

Porlsso mesmo, cm reunião de 10 de nbrll último, a bnncadn. 
cn.tnrincnse do MDB resolveu emprestar todo. a solidariedade e 
ajuda à Instalação da siderurgia cm nosso Estado, admitindo um 
diálogo franco com o Governador Jorge Konder Bornhnuscn, sem 
comprometimento político. 

Tal decisão ocorreu depols de uma exposição feita pelo Pro~ 
fessor Fernandes Marcondes de Matos, com a n.prcscntnção de um 
relatório .sÇ~brc o projeto. 

Tivemos ensejo, Sr. Presidente, naquela oportunidade, de su~ 
llentar que, até então, nos haviam faltado informe~ detalhados, 
nem nos haviam procurado para um entendimento alto, cm ossun
to de tama.nhn rclevàncln. para os interesses de Santa Catn.rina. 

Se, até então, era dlficll manter um diálogo com o.s membros 
do Governo cntarlnensc c de seu pnrtido, já agora esses entendi
mentos começam a proccssW"-sc, tendendo n. tornarem-se rotinei
ros. E se a nossa meta é o progresso de Santa Catarina e o bcm
estar do seu povo haverá, sempre, um pedaço de chão limpo onde 
nos encontremos para, sem compromissos politicas, descobrir o de
nominador comum dos interesses do Estado, acima das querelas 
partldó.rlas, de interesses pcs.sonls, ou de prejuízos de grupos. 

A SIDERSUL é um cmprcendlmento realista. Não nnsceu do 
desejo de apresentar mnls um projeto-Impacto, nem de capltn.ll~ 
zar simpatias políticas. Originou-se da justn. ambição de buscar o 
nprovcltnmento Integral dos recursos da. terra catnrinense, otimi~ 
zando-sc a consecução desse obJetlvo, com n adoção de melas e 
processos que nos liberassem no mãximo, dn depcndõncla de tec
nologia ou recursos alieníg:enns. 

A.sslm, a produção de aço pela SIDERSUL se base!~ n~ utlllza
ção integral de insumos nacionais. Optando pelo processo de.re
dução dirctn, com a obtenção do ferro-esponJa pela utilização do 
carvão vapor, evita o processamento praticado pelns demo.is sldc~ 
rúrgicns brasllelrn.<;, que usam o carvão Importado para a produção 
do coque metnlürglco, ou utillzo.m o óleo combustível na nclarln c 
na lnmlnnção, na segundo. ctn.pn do empreendimento. 

Por outro lado, o empreendimento empregará tanto os .rccur~ 
.ses naturais renováveis da hidreietrlcidade, como os não renováveis 
da termeletrlcld~de, utlllzando o earvão. 

Já houve, em Santo C~tru'lna, outras tentativas de implanta
ção de uma usina siderúrgica, tendo em vista. os fatores fa.voró.vels 
no Estado. Entretanto, dltleuldades téenleo-~dmlnlstratlvas c até 
politicas fizeram malograr n.quela.s intenções. Esse quadro negativo 
rol superado a partir da Resolução 31175, do CONSJDER, que ace
n~v!Ull com perspectivas de êxito no obtenção daquele objetlvo, 
demonstrado o interesse do Governo federal nn. Implantação do 
projeto, definido o seu dimensionamento, bem como n. tecnologia a 
utlllzlll': implantação <le um~ usln~ de até quinhentas mll !anela

. das-ano, empregndn. a redução dlretn. pela gn.sel!icação do carvão. 

Loc~llzou-se o empreendimento no dlstrlto industrial de Im
bltuba, junta ~o porto, o cem qullômetros de Floriauópells e 35 
qullômctros de Porto Alegre, com uma usina de gase1!lcn.ção pn.rn 
setecentas mil toneladas-ano, enquanto flcn.rá n. cargo da PETRO~ 
BRAS n produção de 650 milhões de metros cúbicos por ano de gás 
redutor c combustível, po.ra. suprimento da usina siderúrgica. 

A SIDERSUL se enclll'reg~rá de lnst~llll' as seguintes unida
des: usina de redução dlretn. de minério de ferro, para a produção 
de 430 mil toneladas de !erro-esponja., na. prlmclrn etapa e, nn. se~ 
~undo., jú n.ssocinda il 1n1cin.tlvn. prlvn.dn., Instalando n aclnrln clé~ 
Lricn c o Ungotcamento continuo, pnrn n prod·ução de qulnhentn.'i 
mll toncladns-nno de t.nrucos; finalmente, sertí. operadn a unidade 
de lumlnuçiio, que produzirá 470 mll toneladas de nfio-plunos le
ves, como vcrgnlhões, barras, perfis e fio-máquina. 

Os dispêndios tot~ls cstiio estimados cm eerca de 430 mllhõcs 
de dólares, um terço pura. n lmplnntnção dn prlmctrn etapa, com 
inicio de oper~çüo previsto plll'a 1083. 

Prevê-se a cntrn.dn. em opcrnçito dn segunda etapa em 1088, 
devendo o empreendimento propiciar qun.rentn mll empregas dirc& 
Los c indlrctos. 

Esse aspecto assume a mnlor lmportúnctn, tendo-se cm vlsLn 
que, t~tunhncnte, o E.':itndo exl~c 1~ crlaçüo de pelo menos .t.rlntu. mil 
novu.s ocupnçüc.~ anuais, enquanto a slderur1dn .se constitui cm 
Investimento propulsor de tccnoto~ln e moblltzaçüo ele milD-dc
obrtl, lrrndlndor, portnnto, de desenvolvimento. 

Sob o ruipecto do lnt<~rt'.'i.'le nnclonal, 11. SIDERSUL Importa, 
para o Puls, ntL lmpltLntllçüo de um novo modl!lo ~;ldt•rut·~lco, cn-
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paz de atender ü.~ mctM ~ais nmblclo.ms do Governo, HOb os vú~ 
rios aspectos. Qunnt.o ao da estraté~Jn Industrial, JmpUcará na dcs~ 
centrnllznçf:Lo económica c fabril, fortalecendo as economias rc~o~ 
na.i.s no pertinente no balanço cncrgêtlco nacional: do ponto de 
vista flnnncelro, redundará. cm rcduzlr~sc n JmportnçilO c lnccntl~ 
var a pnrticlpn.ção de novas fontes n.lternu.tivn.'l de origem naclo
nnl: finalmente, com respeito no plnno mestre siderúrgico, Incre~ 
mentará a substituição de redutores Importados pelos naclonnJs, 
dai o apoio do CO~SIDER c da S!DERBRAS ao empreendimento. 

Em futuro próximo, n. siderurgia cntnrinense podcró. apelar 
para o know~how alemão, scj a utilizando slstemns logísticos de 
processnmen to de dados, para crcsccn te rn.clonallzo.ção do traba
lho no sub-solo, seja multiplicando, pelo comando automó.tico, a 
capncidndc da.<> minas. O emprego, ao nível do solo, de modernos 
mêtodos de Industrialização, contribuirá. para transformar o car
vão mais rlr.o cm pó c umidade, extraído por processos automáticos, 
cm produto mal..'i adcquo.do ao mercado, llbcrto de grande po.rtc do 
seu teor de enxofre. Talvez seja. a SIDERSUL, cm futuro próximo, 
a primeira. empresa nacional no setor a evitar o emprego do ho· 
mcm no subsolo, tluldltlcando o carvão dlretnmente na jazida, com 
o auxilio de mlcroorganismos ou substâncias químicas. O transpor
te se faria, segundo tccnologin. que vem sendo estudada c desen
volvida pelos alemães, por um sistema de tubulação, obtendo·se, 
llSS!m, um combustivcl de alto valor. 

No que se retere às potenclalldadcs das reservas de carvão cm 
Santa Catarina, calcula-se que, se ga.sc1tlca.rmos carvão vapor paro. 
n obtenção de energia, com metade das reservas catnrlncnses po
deríamos obter energia equivalente a cerca de cem anos de opera
ção Ininterrupta do gaseoduto Instalado para receber o produto bo
llvinno, programado para seis milhões e oitocentos mil metros 
cúbicos por dia de gás natural. 

Também se deve lembrar que, no Brasil, dentre as reservas 
energéticas não-renováveis, o carvão rrUncral permanece com 
92,3 -;;, da.'i suas potencialidades. 

Por l::;so o empreendimento vem merecendo apoio de grupos 
emprcsarlo.ts do País c do exterior, embora tenha, natura.lment.c 
adver::;lirtos, concorrentes inconformados, que alimentam Insidio~ 
.-m campanha de Imprensa, principalmente no Rio de· Janeiro. Ató 
agora, somente o Grupo Gerdau. do Rlo Gro.nde do Sul, considerou 
a empresa nntleconômlca c ínoportuna. Nada menos de dezcsscl.'l 
conjuntos cmprcsnrin.i5 privados mostram-:;e receptivos à iniclatl~ 
vn, entre os quais os Grupos Bardella c AllpertL 

Os protestos contra a "c,-;tatlznção siderúrgica", ou as alega· 
çõcs de ordem polittco·estrntêgica, a desculpa de lucros nas cm
presas privadas c prcjuizos nas estatais, a assertiva de que não 
obteremos o interesse de tlrmas tntcrnacionnls confl:i.vels, para 
nssocln.rcm~se no empreendimento, tudo isso compõe um conjunto 
de Interesses privntlstas contrariados. 

Havendo esse receio de concorrentes instalados nos tradlcia~ 
nnis centros !abris, espcrava~se a reaç:io que se tem observado não 
apenas em certa Imprensa do Rio de Janeiro, senão também em 
órgãos de São Paulo como, por exemplo, a "G::LZetn Mercantil'\ que 
mandou enviados especlat.'l à reunião de Laguna justamente para 
captar opiniões menos favar:i.veis ao empreendimento catarincnsc, 
ou mnnllestn<;õcs de pessimismo, como esta do Sr. Wnldir Gla
netti, presidente dn. Associação Brasileira pn.ra. o De::;envolvlmento 
de Base: · 

"Parn > Indústria de bens de capital é um bom negó
cio, já que o índice de naclonnllzação dos equipamentos é 
grande; mas, para as sidcrUrgicns prlvndn.s, pelas dúvidas 
c criticas levantadas, parece que não." 

Eis um o.specto que deve ser discutido: sendo o empreendi
mento sldcrUrgtco estreitamente vinculado à Independência eco
nõmica do Pais envolvendo, Inegavelmente, Interesses da segurn.n~ 
ça nnclonn.l, indagamos se, em tal caso, as Interesses privados de
vem colocar-se o.clma dos objctlvos nnclonnls? Observado que n 
siderurgia brasileira ainda não obteve, depois de alguns decênios, 
o desempenho desejado dela, como lndlspen.só.vel mola.. propulsora 
do nosso desenvolvimento, por que não incentivar o ingresso do 
Estado no selar, além do mais, pela maior capacidade econõmicn, 
como Indutor da introdução, na área, de novas técnicas c da. im
plantação de know~how mais moderno, para a obtenção de um 
ótimo aproveitamento dos recursos minerais existentes? . 

O Sr. Lenoir 'Vnrg'IL"i IARENA - SCl - Permite V. Ex.11 um 
npn.rte? 

O Slt. JAISON 8<\ltlti,TO IMDB- SC\ - Com o maior prn
zer, Senador Lenolr Vnrgns. 

O Sr. Lenoir Vnr~:ns f ARENA - SCI - Lamento núo eHtnr 
preHcntc, drsdt~ o lnicl:~ do mn~niflco discurso que V. Ex.n estit 11 
profl'l'lr, pois qut• <:umpromi&'lo.s na ComlsHÜO Parlamentar de ln~ 
quérlto sobre o Acordo Nuch•at· nw prenderem, ainda por a)f.:"Ulll 
tempo, naquela CotniH:;üo. Mn.s, daH palavi':L.s flnal.s dl.' V. Ex.11 , 

t•.stou a dPclu~lr qut• V. F.x.n eHtú .s·:> referindo i1 c!rcUJlHlÜncla dt• 

que o Interesse estatal, dada a mn11nitude do projeto, dadas a~ 
clrcumtánclas c a êpoca cm que ele é lançado :i sua objetlvação, 
V. Ex.n naturalmenté deseja que ela seja mais cfetlvn, seja mais 
participante. Pelos documentos j:i. elaborados - documcnto.r. já 
cxl~tcntes - para se chegar à fn~e ntual cm que 5e encontra a 
SIDERSUL, já tivemos compromissos de participação de órgãos 
parncstatais c mesmo dos ôrgãos que orientam c dirigem a poli
tica siderúrgica no Pais. E de Santa Catarina, por palavras que 
tCm Hldo ditas por aqueles que estão da parte do Governo do E~
tado c mesmo da lnlclntlva privada, animando este empreendl
rncnt<l, pode-se n~crlr que o negócio siderúrgico da SIDERSUL, 
mes~o como negocio, como Investimento de dinheiros privados, 
ele c conveniente e auspicioso. Existem até organizações nã.o na
clonais, que jíl têm demonstrado Interesse vivo em participar da 
~IDERSUL. De modo que acompanho V. Ex.o. no sentido de pedir 
a autoridade públlca, rcsponsó.vel pela dircção da p:Jlitlca side
rúrgica no Pais, que Interfira ainda mais positivamente para que 
se concretize o obj clivo da SIDERSUL, c dC uma dc!lnição neste 
sentido, permitindo que a lnlclntlvn, se não encontrar respaldo 
tlnancclro suficiente de parte do poder pUblico, possa se lançar 
n outros campos onde encontrar esses recursos, quer na iniclati~ 
va pr!vnda naclono.l, e mesmo na Iniciativa privada de países que 
mantem estreito relacionamento cconômtco e tlnancclro com o 
Brasil. 

O SR. JAISON BARRETO <MDB - SCJ - Incorporo com o 
maior prazer o aparte de V, Ex.o., que é o testemunho na unidade 
de pontas de vista na dctcsn. que !azemos, nós todos catarlnen
scs, da necessidade da Implantação da usina siderúrgica. 

Finallzan~o. Sr. Presidente, Srs. Senadores, gostaríamos de 
nos associar a defesa da SIDERSUL, !cita pelos secretários de 
Pl::mejamcnto do Estado, Sr. Ivan Bonato, e do Secretário Hans 
Djeter Schmldt, da Indústria e do Comércio, rebatendo atlrma~ 
çoes infelizes do n.tun! Ministro da lndültrla e do Comércio, Ca
milo Pennn, que propoe ou !az colocações não condizentes com a 
rcalldade, e obstacuUznm, de alguma !arma, a seqüéncta dos tra
balhos capazes de vinb111za.r a Implantação da usina. Disseram 
ben: os dois secretários do entoque dcstorcido, não corresponden
te a rea11dade. dos ratos anunciados pelo Sr. Ministro da IndUs
tria c do Comercio. O que nos desencanta c pre'.:lcupa. 

De. modo que, baseado na análise e no estudo Celta pelos ho· 
m~n.s ln do Estado,. apelamos ao Sr, Ministro da Indústria c do Co
m~rclo que reconsidere suas afirl!laçõcs feitas :i Imprensa, pJrqll!: 
nao servem no meu Estado c nao servem no Pais, do qual, afi
nai de contas, ele participa como Ministro. 

Deixo um apelo malar no sentido de que o Onverno Federal 
ouse intervir em todas as fases do projeto integrado e que assu~ 
ma a respo!'lsnbilld:tde pela implantação de maneira completa da 
uslnn slderurg~cn porque ela di:z multo .mais, inclusive, aos Jnte~ 
rcsscs da Naçao do que no proprlo Estado Catnrlncnse Só com 
uma ~cflnição clara, espccí!lca, deCinlda a respeito de~sa preo
cupaçao do G<lverno Federal conseguiremos transformar em ren~ 
lldadc esse velho sonho da gente catartnense. 

Dizem os nossos prlvatlvlstns mais teimosos que ·•a produção 
de nii.o~planos cstó. nas mõ.os da lnlclativa privada e nelas deve 
perma.neccr". Se assim !or, continuaremos a não exportar não· 
planos, porque a iulcintlvn privada não dispõe de recursos sufl~ 
clcn~tes - como existem no Estado - para multiplicar a sua pro~ 
duçao. 

Alcga.sc, .de outra parte, que a Aços Finos Plrntlni, a Com
panhia Sidcrurgicn da Bahin c a Companhia Siderúrgica de Mo
gt da.s Cruzes so~arnm, juntas,. no ano passado, um bilhão de 
cruzeiros de prejulzos. Ora, tambem Volta Redonda niio vem exi· 
blndo seus lucros, seniio hli pouco tempo, depois de decênios de 
operação. Além do que o planejamento da SIDERSUL foi leito 
tendo em _vista a eUmtnaçúo de aspectos negativos verificados na 
implantnçuo daquelas empresas, E n própria rcnção prlvntlvtstn, 
contra o empreendimento cntnrlnense, revela, justamente, cres
centes temores dos concorrentes, quanto à certeza do seu êxito. 

Essn história de que o Estn.do ê mau cmpreslirto tem sido 
multas vezes desmentida no Brasil c no mundo. Vimos, recente· 
mente, quando se discutiu a prtvatlz_nçiio da VASP, que uma cm .. 
presa estadual, no sctor da nvtnçao, concorre vanta.Josamentc 
com ns cmpre:ms privadas e sobre elas levaria vantagem multo 
superior, se lhe confiassem, também, n operação de Unhns lnt.er~ 
nnclonnis. 

Núo pretendemos n.longar~nos mni'l, Senhor Presidente. 

Antes de !!unl!:~ar, queremos sil~nlficar neste Instante a prr
scnc:n do Senador Ltmolr Vnrr.ns e a mlnhn nn tribuna do Sena~ 
tio Fl~dernl, qlll' n n•prt!-Hl'ntnçito cntarlncnse no ConR'res.~o Nnr.lo
nal, os dois ParLlctos no Estado, n.<; rorl,'ll~l vlvn.s cte nm;5!.\ wrra 
est.üo unlcl;,s, nn clt'fesa c nn l'lll'r~r:ljHillPilt'J d:.l.<; aUvldnrlt•1; dn 
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SIDERSUL, por11ue essrt renllza~üo repre:;rntn nüo apenas_ n. aber
tura de novos horizontes economlcos para o Estado, senao tam~ 
bém um formidável estímulo à produção nacional de nüo-rerro~ 
~os, que se rcflctlrõ. cm nosso bíllnnço de pagamentos, cm uus.sa 

ATAS DAS 
CO~USSAO ~liSTA 

Incumbida de estudo e Parecer sobre a l'roposta de 
Emenda à Constituição n.0 19, de l!J79 (CN), que "dá 
nova rcdação ao inciso I do ~ 2.u c suprime o ~ 3." do art. 
152 da Constituição Federal". 

REUNI!\0 DE IINSTALAÇAOl, REALIZADA 
EM 22 DE MAIO DE 1979 

Aos vinte e dois dias do mês de maio do ano de mil novecen
tos c setenta e nove, às dezesseis horas c trinta minutos, nn Sala 
Clóvis Bevllú.cqun, presentes os Senhores Senadores Helvidlo Nu
nes, Aloysio Chaves, Aderbal Jurcma, Raimundo Parente, Bernar
dino Viana, Moacyr Dalla, Franco Montoro c os Deputados Stocs
sel Dourado, PrJsco Viana, Juarcz BatJsta, Lldovino Fanton, Eloar 
Guazelli, Roberto Freire e Lulz Cechlnel, reúne-se a comissão 
Mista incumbida de estudo e parecer sobre a Proposta de Emen
da à Constituição n.0 19, de 1979 !CNl, que "Da nova redução no 
Inciso I do ~ 2.0 e suprime o § 3.0 do nrt. 152 da Constituição. Fe
deral". 

Deixam de comparecer, por motivo justificado, os Senhores 
Senadores Almlr Pinto Pedro Simon, Mauro Benevides, Marcos 
Freire e os Deputados 'Igo Lasso, José de Assis, Alalr Ferreira c 
Claudlno Snles. 

De acordo com o que preceitua o Reglmcnt~ Comum, assume 
a Presidência, eventualmente, o Senhor Senador Aloyslo Chaves, 
que declara Instalada a Comissão. 

Em obediência a dispositivo regimental o Senhor Presidente 
esclarece que irá proceder a eleição do P~sidente e Viee-Prcsi
dente. Distribuídas as cédulas, o Senhor Senador Aloysio Chaves 
convida o Senhor Deputado Luiz r.=cchlncl para funcionar como 
-escrutinador. 

Procedida a eleição, verttlca•se o seguinte resultado: 
Para Presidente: 

Deputado Elonr Gunzelll ... , . . . . . . . . . . 12 vot<ls 
Deputado Roberto Freire 2 vot'Js 
Para Vice-Presidente: 
Senador Helvidlo Nunes ............ , . . . . . 12 votos 
Senador Moacyr Dalla .... , ..... , . . . . . . .. . .. . . . .. . . 2 votos 
São dcc!arados eleitos, respectivamente, Presidente c Vlcc-

Presidente, os Senhores Deputados Eloar Guazelll e Senador Hel
vídlo Nunes, 

Assumindo a Presldéncln o Senhor Deputado Elonr Guazell! 
agradece em nome do Senador Hclvídio Nunes e no seu próprio 
a. honra com que foram distinguidos c designa para relatar u 
matéria o Senhor Senador Aderbal Jurema. 

Nada mais havendo a tratar, encerra-se a presente reunião, 
lavrando eu, Mauro Lopes de Só., Assistente da Comissão, a pre
sente Ata que, lldn c aprovada, seril asslnndn pelo Senhor Presl
.ctente e demais membros da Comissão e vai à. publicação, 

COMISSAO MISTA 

Incumbida de estudo e parecer sobre a Proposta de 
Emenda à Constituição n.0 2!1, de 1978 <CN>, que "acres
centa itens VIII e IX e, passando o atual pnrã~to úni
co a ser o ~ 1.", o " 2.0 ao art, 112: altera a redação dos 
arts. 124, -e seu pn.rãgrafo único, e 132; e acrescenta o 
pn.rãgrato único ao art. 140 da Constituição dn. República 
Federativa do Brasil". 

2.• REUNIAO REALIZADA EM 7 DE MAIO DE 1979 

As dczesscls horas do dia sete de mnlo do an-o de mil nove
centos e setenta e nove, na Snln Clóvis Bevllficqun, reúne-se a 
Comissão Mista lncumbldn de estudo c parecer sobre a Proposta 
de Emenda O. Constituição n,0 20, de 1978 ICN), que "acrescenta 
itens VIII e IX c, pussnndo o atunl parágrafo único n ser o § 1.0 , 

o a 2.0 ao nrt. 112; altera a rednçúo dos nrts. 124, c seu pnró.grnfo 
único, c 132; c acrescenta o pnró.grnto ao nrt. 140 da Constitui
ção da Rcpúbllca Federativa do Brnsll", presentes os Senhores 
Scnndorc-.'1 Aderbnl Jurcmn, Aloyslo Chaves, Hclvldlo Nunes, Lo
manto Júnior, Murllo Bndaró e Cunha Llmn. e os Deputados Clau
dino Snlcs, TUilo Bnrcclos, Joúo Alberto, Scbastlüo Andrade, Bor
ges dn Sllvclra c Jcrõnlmo Snntnnn. 

Deixam de comparecer, por motivo jusUflcndo, os Senhores 
ScnndorcR Joüo Dosco, Josó Sarncy, I-Iu~~o Rumos, Lú:mro Darbo:r.a 

rL'dt•nf'ÜO financeira. rw conquista dos mais :11Im; objetl\'D:; nado~ 
nahi. ' 

Era o que tínhamo.·; a fJizcr, Sr. Pn:.~ldentc. rMullü bem! P:ll~ 
mas.) 

COMISSÕES 
e Nelson Carneiro c os Dt~putados Cnstejon Branco, João Men~~
zes, Mário Frota, Lúcia VIveiros e Antônio Pontes. 

Havendo número re~lm-cntal, são abertos os trab::dhos pt'lo 
Senhor Senador Aderbal Juremo., Vlcc-Prcsldcntc da Comissão, 
que propõe a Comis.são n dispensa da Ielturn da ALa c.ln reunifw 
anterior c, cm seguida, C dada coma aprovada. 

Logo após, o Senhor Senador Adcrbal Jurema, Vicc-Presiden
tc da Comissão, concede a palavra ao Relator da Matéria, Depu
tado Claudlno Salcs. que emite o seu parecer opinando pela. re
jeição dn Proposta de Emenda à Constituição n.0 29, de 1978 !CNl. 

Prosseguindo, a Proposta C colocada em discussüo e votação, 
e a mesma. é aprovada na Comissão por unanimidade. 

Nada maiS havendo a tratar, encerra-se a. presente reunião 
c, para. constar, eu Haroldo Pereira Fernandes, Assistente da 
Comissão, lavrei a pfescnte Ata que, lldn. c aprovada, é asslnacla 
pelo Senhor Presidente e vai à publltnçií.o. 

COMISSAO MISTA 

Incumbida de estudo e parecer sobre a Propost.a de 
Emenda. à Con~tituição n.0 33, de 1978 (C!'t), que "altera 
a redação dos ~~ 2.0 , 3.0 e ·1.0 e acrescenta o ~ 5,11 ao art. 
39; altera. a reda.çiLO do cn.put e do ~ 1.11 e ncrescenta os 
!:1~ 4.0 c 5.0 ao nrt. 41 da Constltniç:io da Jtepúhlica. Fe
derativa do Brasil". 

2.• REUNI!\0, REALIZADA EM 3 DE MAIO DE 1979 

A!3 dczessete horas do dia oito de mala do ano de mil nove
centos e setenta c nave, na Sala Clóvis Bcvllacqua, reúne-se a. 
Comissão Mista Incumbida de estudo e parecer sobre a Proposta 
de Emenda à Constituição n,o 33, de 1973 ICNl. que "altera a re
dnção dos §§ 2.0

, 3.o e 4.0 e acrescenta o § 5.0 no art. 39; altera 
a rednção do caput c do ~ 1.0 c .act·escenta os ~§ 4.0 c 5.0 ao art. 
41 da Constltulçã,o da República Federativa do Brasil", presentes 
os Senhores Senadores Helvídio Nunes, Jutahy Magalhães, Hen
rique de La Rocque, Lourlval Baptista, Mendes Cnnalc, Moacyr 
Dalla, Jaison Barreto e Orestes Quórcla e os Deputados Claudi
no Sales, Francisco Benjamin, Gomes dn Silva, Modesto da Sil
veira e Roque Aras. 

Deixam de comparecer, por motivo justificado, os Scnhorc~ 
Senadores Gastão Müller, Franco Montara e Humberto Lucena 
c os Deputados Antônio Mariz, Geraldo Guedes, Alberto Ho!
fmann, Antônio Pontes. Eloy Lenzi c Jcrônimo Santana. 

Havendo númerq ref:\'lmentnl, são abertos os trabnlhos pelo 
Senhor Senador Jalson Barreto, Presidente da Comissão, que pro
põe ô. Comissão a dispensa da leitura da Ata dn reunião anterior 
e, cm seguida, C dada como aprovada. Comunica, nlndn. o rcccbl
mcnt<l do olielo dn Liderança dn ARENA da Câmara dos Depu
tados, Indicando os Senhores Deputados Francisco Benjnrnln c 
Alberto Ho!fmann, para Integrarem, em substituição aos Scnho
r~s Deputados O.swaldo Melo e Christóvão Chlnrudla, na Comls
suo. 

Prosseguindo~ a palavru é concedida ao Senhor Deputado Clnu
dln~ Salcs, Relator da Matéria, que emite o seu parecer pela rc
jelçao da Proposta de Emenda à Constituição n." 33, de !978 !CNl. 

Logo D;Pós, n Proposta ê colocnda em dlscussfi.o e votação, e 
n mesma c aprovada por unanimidade. 

Nada mnls havendo a tratar, cncerrn.-.se a presvntc rcunlã~ 
e, pa_rn constar, eu, Haroldo Pereira Fernandes, Assistente da ca
mlssao, lavrei a presente Ata que, lldn e aprovada, é assinada pe
lo Senhor Presidente e vai à pubUcnçüo. 

COMISSAO ~IIST,\ 

e Incumbida. de estudo e parecer sobre a l\Jcnsn.gem n." 
3<>, de l!J7!)-CN, que submete il delibera«,~:io do Congresso 
NncionnJ o texto do Decreto-lei n,o 1.67·1, de 19 de fevt!
relro de U)79, que reajusta os vencimentos, snl:irlos e pro
ventos dos scrv~dort-s d~L'i Secretnrl:ls do Suru~Mor Tribu
nal !\UIItnr e dn outrns providêncins". 

~.'' REUNI!\0 REALIZADA EM 15 DE MAIO DE 1019 

Ao~ quinze ~las do me~ d1~ mnlo elo ano de mll novecenlot~ ,~ 
sctcnLn c. nove, ns dczes..'icls horas c trlntn. mlnulo:t, na Sn.lt\ C\ó~ 
vis Bevllacqua, presentes os Se1111ores Senndorc.'> BPnccllt.o C~tnc~ 
lns, Henrique de La Roc(}ne, Lub: CavaJcnnt.t•, Moneyr Dalla, Ber~ 
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nnrdlno VIana, Alberto Sllvu., Aderbnl Jurcma c os Senhores Depu
tAdos Erasmo Dias, Haroldo Sanrord, Milton Brandão, Túllo Bnr
cclo.s, Adcmar Pereira c José Mauricio, reúne-se u. Comissão Ml..'l
tn lncumbldn de estudo c parecer sobre a Mcnsngem n.0 35, de 
1079-CN, que submete à dcUbcraçüo do con~ressa Nacional o tex
to do Dccrcto-lcl n.0 1.674, de 10 de fevereiro de 1979, que "rea
Justa os vcnclment.os, salários c proventos dos servidores das Se
cretarias do Superior Tribunal Militar c das Auditorias da Justi
ça Militar c dá outras provldênclns". 

Deixam de compnrcccr. por motivo justltlcndo, os Senhores 
Senadores Dlnnrtc Mariz, José Gulomard, Raimundo Parente e 
os Senhores Deputados Ossian Arnripe, Florim Coutinho, Heitor 
Furtado, Iranildo Pereira e Ney Fcrrelra. 

Havendo número regimental, são abertos os trabalhos pelo 
Senhor Deputado Adcmar Pereira, Vlcc ... Prcsldentc no cxcrciclo 
dn PresldCncla, que solicita, nos termos reglmentals, n dispensa 
da leitura da Ata da reunião anterior que, logo após, e dada co
mo aprovada. 

Prosseguindo, o Senhor Presidente concede a palavra ao Re
lator, Senador Henrique de La Rocque, que emite parecer rnvo
rável à Mensagem n.O 35, de 1979, nos termos do Decreto Legisla
tivo, que oferece como conclusão. 

Posto cm discussão e votação, é o parecer aprovado, com o 
voto cm separado do Deputado José Mauricio. IMDB> 

Nada mais havCndo a tratar, enccrro.-sc a reunião, lavrando 
eu, Lclla Leivas Ferro Costa, Assistente da Comissão, a presente 
Ata, que, lida e aprovada, ser:i assinada pelo Senhor Presidente 
e demais membros da Comissão e Jrá à publicação. 

CO~USSAO MISTA 

Incumbida de estudo e parecer sobre a l\Iensagem n.11 

36, de 1979 (CN), do Senhor )»residente da República sub
metendo à deliberação do Congresso Nacional o texto do 
Decreto-lei n.0 1.675, de 19 de fevereiro de 1979, que "rea
justa os vencimentos, salários e proventos dos servidores 
da Secretaria do Tribunal Superior Eleitoral, e dá outras 
providências". 

2.• REUNIAO, REALIZADA EM 15 DE MAIO DE !979 

Aos quinze dias do mCs de maio do ano de mil novecentos e se
tenta e nove, às dezcsscls horas, na Sala Clóvis Bevll:ícqun, pre
sentes os senhores Senadores Aderbal Jurema, Gastão Müller, Hel
vidio Nunes, Henrique de La Rocque, João Calrnon, Jorge Ka
lume, Lomo.nto Júntor, Af!onso Cnmo.rgo c Deputados Leite 
Schmtdt, Wlldy Vlanna, Luis Cechlnel c Jorge Gama, reúne-se 
a Comissão Mista Incumbida de estudo e parecer sobre a Mensagem 
n.o 36, de 1979 ICNI, do Senhor Presidente da Repúbllca, submeten
do à deliberação do Congresso Nacional o texto do Decreto-lei n.0 

1.675, de 19 de leverelro de 1979, que "reajusta os vencimentos, 
salários e proventos dos servidores da Secretaria do Tribunal Su
perior Eleitoral, e dá outrn.s providêncln.s". 

Deixam de comparecer, por motivo justificado, os Senhores 
Senadores Arnon de Mello, R1limundo Parente, Pedro Pcdrosstan e 
Deputados Hugo Cunha, Cid Furtado, Arnaldo Busato, Angelina 
Rosa, Cardoso Alves, Etoy Lenzl e Benjamim Farah. 

Havendo número regimental são abertos os trabalhos pelo Se
nhor Senador Jorge Kalume, Vlce-Presldente no exercício da Pre
sldCncln, que sollcita, nos tennos regimentais, a dispensa da lei
tura da Ata da reunião anterior, que logo após, é dada como 
aprovada. 

Prosseguindo, o senhor Presidente comunico. que lró. redistri
buir a matéria n ser relatada no Senhor Deputado Wildy Vlannn, 
cm virtude dn ausência do Senhor Deputado Hugo Cunlln, ante
riormente designado como Relator. 

Em seguldn, o Senhor Presidente concede a pnlnvrn no Relator, 
Deputado Wlldy Vlnnnn, que emite parecer favorável iL Mensagem 
n.U 30, de 1070 ICNl, nos termos de ProjeUl de Decreto Lcglslnttvo 
que oferece como conclusüo, 

Posto cm dlscullsào c vatnçüo, r D parecer nprovndo, com voto 
em scpurndo do Senhor Deputado ,i,jl'gc Gn.rna. 

Nada mais havendo n tmtnr, cnr.t:rrn-sc u n~uniüo L', para 
con~t.a1·, cu, Helena I:mnrd Sarrcs de Alnwldn, Asslstt•ntl' dt• Co
rnb:-.;"tu, lavreJ tL prPxentt• Ata que, lida t' nprovndu, st'ra. as!ilnnda 
Ill'lo ~~·Jdltlr Preslcll'lltl', ciPmals nwmbro:; cl:t Comls.silo t' \'UI :\ pn
lllll~;t~·ito. 

CO,\IISSAO mSTA 

Incumbida de e:,;tudo e parecer sobre a 1\lensagem n.11 

37, de 1979 CCN>, do Senhor Presidente da República sub
metendo à deliberação do Congre~o Nacional o t.exto do 
Decreto-lei n.0 I. 676, de 19 de fevereiro de 1979, que "rea~ 
just.a os vencimentos, salários e proventos dos serv'idure:i 
das Secretarias dos Tribunais Regionais, e dã outras pro
vidências". 

2,• REUNIAO, REALIZADA EM 17 DE MAIO DE 1979 

Aos dczes~cte din.s do mCs de mato do ano de mi/ novecentos 
c setenta c nove, às dezessels horas, na Sala Clóvis Bcvll:icqua, 
presente!! os Senhores Senadores Atronso Camargo, Henrique de La 
Rocque, Lourival Baptista, Murllo Badaró, Po..ssos Porto, Gastão 
Müller, Gabriel Hermes, Mendes Canale, Almir Pinto e Deputados 
Isaac Newton, José Mendonça. Bezerra e Udovino Fanton, reúne
se n Comissão Mista Incumbida de estudo c parecer sobre a Menw 
sngcm n.o 37, de 1979 ICNI do Senhor Presidente dn República, 
submetendo à deliberação do Congresso Nacional o texto do De
creto-lei n.0 1 .670, de 19 de fevereiro de 1979, que ''reajusta os 
vencimentos, sal:irios e proventos dos servidores das secretarias 
dos Tribunais Regionais, c dá outras provldênclns". 

Debmm de comparecer, por motivo justl!lcado, os Senhores Se
nadores Aderbal Jurema, Tarso Outra e Deputados António Dias. 
Anisio de Souza, Celso Carvalho, José Rlbamar Machado, Marcello 
Cerqueira, Waldir Walter, Flávio Chaves c José Costa. 

Havendo número regimental são abertos os trabalhos pelo 
Senhor Presidente, Senador Gabriel Hermes. que solicita, nos ter~ 
mos regimentais, a dispensa da leitura da Ata da reunião anterior 
que, logo após, é dada como aprovada. 

Prosseguindo, o Senhor Presidente concede a palavra ao rela
tor, Se'nhor Senador Mendes Canale. que emite parcctr favorável 
ã. Mensagem n.0 37, de 1979 tCNI, nos termos de Projeto de De· 
creto Legislativo que oferece como conclusão. 

Posto em discussão e votação, é o parecer aprovado com voto 
em separado do Senhor Deputado Ltdovtno Fanton. 

Nada mais havendo a tratar, encerra-se a reunião e, para 
constar, cu, Helena Isnard Sarres de Almelda, Assistente de co .. 
missão, lavrei a presente Ata que, llda e aprovada, será o.ssinada 
pelo, Senhor Presidente, demais membros da Comissão, e vai à pu
blicação. 

COmSSAO MISTA 

Incumb'ida de estudo e parecer sobre a Mensagem n." 
38, de 1979 (CN), que submete a deliberação do Congresso 
Nacional o texto do Decreto-lei n.0 1. 678, de 22 de fe
vereiro de 1979, que 11CGnstitui reserva de contenção com 
parcela das receitas vinculadas da União, e dá outras pro
vidências". 

2.• REUNIAO REALIZADA EM 17 DE MAIO DE 1979 · 

Aos dezessete dias do mês de maio, do ano de mi: novecentos 
e setenta e nove, às dezessels horas c trinta minutos, na Sala Cló
vis Bcvllncqun, presentes os Senhores Senadores José Llns, Jutahy 
Magalhães, Lomanto Júnior, Raimundo Parente, Sak!anha Dcrzl, 
Mendes Cnnnlc, Almlr Pinto, Lcnotr Vargas e os Senhores Depu· 
tados Osmar Leitão, João Faustino, Pedro Sampaio, Arnaldo 
Schmltt Júnior, Carlos Alberto e Walter Silva, reúne-se a comissão 
Mista incumbida de estudo c parecer sobre a Mensagem n.0 38, 
de 1979-CN, que submete à dcllbcraçiio do Congresso Nacional o 
texto do Decreto-lei n.0 I. 678, de 22 de lcvcretro de !979, que "cons
titui reserva de contenção com parcela das receitas vinculadas da 
União, c dá outrn.s providências", 

Deixam de comparecer, por motivo justltlcado, os senhores 
senadores Arnon de Melo, Jorge Kalume e os ·Senhores Deputados 
Hugo Mordlnl, Melo Freire, Walter Sllva, Nabor Júnior e Lulz 
Bacartnt. 

Havendo número regimental, são ~bcrtos os trnbnlhos pelo Se
nhor Senador Saldanha Derzl, Vicc-Prcsldcntc no exerciclo dn 
Prestdêncln, que solicita. nos termos regimentais, u dl~pensu da 
leitura d[l. Atn da reunião anterior que, logo npós, é dnd'l.l como 
nprovndn. 

Prosseguindo, o Senhor Presidente concede a pnlnvra no Re
lator, Deputado Pedro Sampaio, que emite parecer fnvorúvcl à 
Mcn:mt..--cm n.11 38, de 1070, nos Wrmos do Decreto I,cg!slntivo qut• 
oferece como conclusüo. 

Posto em dl!iCUssflo t' votnçüo, C o pnrPccr nprovaclo, com o voto 
t•m :c;epnrndo do Sl'nhor DPputndo Carlos A!bl'rt.o, 

Nacla mais 11avl'nclo a tratnr, l'!Hwrra·.'W a rt•HnlüD. \;1\'nllHI" 
t'U, L!•lla Lt•lvns F't•no Co.'1ta. Ass\.'i\.t•tl\.e da C'tm1Jss:'ln. :1 prPSl't:! 
.1\t.a qm• Ilda L' aprovada, st•r:'l assin:lc!a JWlo St•JlllO!' l'n•sldt·Jtlf 
l' clt>mal;, nwtnbrn~; ela Comls!·;:-to t' Ira il puhllr'tu;;·tu. 
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COMISSAO MISTA 
Incumbida de estudo e parecer sobre a Mensagem n.0 

39, de 1979-CN, que submete à deliberação do CongTesso 
Nacional o texto do Decreto-lei n,o 1.677, de 21 de feve
reiro de 1979, que ''reajusta os vencimentos, salá.rios e pro
ventos dOs servidores das Secretarias das Seções Judi
clãriu da Justiça Federal de Primeira Instância, e dá 
outras providências". 

2.• REUNlAO REALIZADA EM 17 DE MAIO DE 1070 
Aos dczcssete dln.s do mês de mato· do ano de mil novecentos 

c setenta e nove, às dezessete horas, no. Saln. Clóvis Bevllacqua, 
pre.sentes os Senhores Senadores Helvidlo Nunes, Henrique de La 
Rocque, Murllo Badaró, Passos Porto, Gastão MUller, Almlr Pinto, 
Lourival Baptista, Moacyr Dalla c os Senhores Deputados Joacll 
Pereira., Jorge Arbage, Ntlson Gibson e Alceu Collarcs, reúne-se a 
Comissão Mista incumbida de estudo e parecer sobre a Mensagem 
n.• 39, de 1970-CN, que submete à deliberação do Congresso Nacio
nal o. texto do Decreto-lei n.• 1.677, de 21 de fevereiro de 1070, que 
"reajusta os vencimentos, salários e proventos dos servidores das 
Secretarias das Seções Judiciárias da Justiça Federal de Primei
ra. Instância, e dá. outras prov!dênclas". 

Deixam de comparecer, por motivo justltlcado, os Senhores 
Senadores Amaral Furlan, Dlnarte Mariz e os Senhores Deputados 
Gemes da Silva, Feu Rosa, Igo Lasso, Francisco Pinto, Jorge Oama, 
Edgard Amorim e José Frejat. 

Havendo número regimental, .são abertos os trabalhos pelo 
Senhor Senador Helvidlo Nunes, Presidente da Comissão, solicitan
do, nos termos regimentais, a dispensa da leitura da Ata da reunião 
anterior que, logo após, é dada como aprovada. 

A seguir, o Senhor Presidente concede a palavra ao Relator, 
Senador Lourlval Baptista, que emite parecer !avorável à Men
sagem n.• 39, de 1979, nos tennos do Decreto Legislativo que ofe
rece como conclusão. 

Posto em discussão e votação, é o parecer aprovado, com o voto 
em separado do Senhor Deputado Alceu Collares. 

Nada. mais havendo a tratar, encerra-se a reunião, lavrando 
eu, Lella Lelvas Ferro Costa, Assistente da Camisão, a presente 
Ata que Ilda e aprovada, será assinada pelo Senhor Presidente 
e demais membros da Comissão e Irá à publicação. 

COMISSAO MISTA 
Incumbida de estudo e parecer sobre a Mensarem n.0 

42, de 1979 (CN), do Senhor Presidente da República sub
metendo à deliberação do Conrresso Nacional o texto do 
Decreto-lei n.0 1.679, de 13 de março de 1979, que 11COD .. 
cede incentivos à c:apitallzação da empresa privada nacio
nal e ao financiamento da pequena e média empresa de 
reriões menos desenvolvidas, e dá. outras providências" . 

2.• REUNIAO, REALIZADA EM 17 DE MAIO DE 1970 
Aos dezessete dias do mês de mato do ano de mil novecentos 

e setenta e nove, às dezessete horas e trinta minutos, na Sala Cló
vis Bevllácqua, presentes os Senhores Senadores At!onso camargo, 
Alberto Silva, Helvidlo Nunes, Mendes Canale, Bernardino VIana, 
Murllo Badaró, Lulz Cavalcante, Almlr Pinto e Deputados Murilo 
Mendes, Pedro Gennano, Theodorico Ferraço, Manoel Ribeiro e 
Fellpe Penna, reúne-se a Comissão Mista Incumbida de estudo e 
parecer sobre a Mensagem n.• 42, de 1079 CCN), do Senhor Pre
sidente da República, submetendo à deliberação do Congresso Na
clona! o texto do Decreto-lei n.• 1.670, de 13 de março de 1079, 
que "concede Incentivos à capitalização da empresa privada na
cional e ao tlnanciamento da pequena e média empresa de re
giõe..c; menos desenvolvldM, e dá. outras providências". 

Deixam de comparecer, por motivo justl!lcado, os Senhores 
Senadores Arnon de Mello, Jessé Freire, Jorge Kalume e Depu
tados Naglb Halchel, Cláudio Phllomeno, António Carlos, Santlll! 
Sobrinho, António Zacharlas e Fernando Cunha. 

Havendo número regimf!ntal são abertos os trabalhos pelo 
Senhor Presidente, Deputado Pedro Germano, que solicita, nos 
tennos regimentais, a dispensa da leitura da Ata da reunião an
terior que, logo após, é dada como aprovada. 

Prosseguindo, o Senhor Presidente concede a pnlnvrn ao Re
lator, Senhor Deputado Murllo Mendes, que emite parecer favo
rável à Mensagem n.• 42, de 1070 CCN), nos termos de Projeto de 
Decreto Legislativo que oferece como conclusão. 

Posto cm discussão e votnção, é o parecer aprovado com voto 
em separado do Senhor Deputado Fellppo Pcnna. 

Nada mais havendo n. tratar, encerra-se a reunião c, paro. cons
tar, eu, lsnard Sarrcs de Almeida, Assistente de Comissão, lavrei 
a. presente Ato. que, lido. c aprovada, será assinada pelo Senhor 
Presidente, demais membros da Comissão, e vo.l à publlco.ção, 

COMISSAO MISTA 

Incumbida de estudo e parecer sobre o Projeto de Lei 
n.0 6, de 1979 <CN), que 11cria o Fundo de Formação de 
Pessoal - FUNFORPE". 

1.• REUNIAO CINSTALAÇAO) ,'REALIZADA EM 15 DE 
MAIO DE 1070 

Aos quinze dias do mês de maio ·da ano de mil novecentos e 
setenta e nove, às dezessels horas e quinze minutos, na Sala Cló
vis Bevllácqua, presentes os Senhores Senadores Lomanto Júnior, 
Mendes canale, Henrique de La Rocque, Jorge Kalume, Jutahy 
Magalhães, Alberto Silva, Roberto Saturnlno e Deputados Bonl!á
clo de Andrada, Wlldy Vlanna, Ademar Pereira, Peixoto Filho, 
Jorge Gama e Malu!y Netto, reúne-se a Comissão Mista do Con
gresso Nacional, Incumbida de estudo e parecer sobre o Projeto 
de Lei n.• 6, de 1979 !CN), que "cria o Fundo de Fonnação de 
Pessoal - FUNFORPE". 

Deixam de comparecer, por motivo justl!lcádo, os Senhores 
Senadores Raimundo Parente, Cunha Uma, Mauro Benevldes, 
Tancredo Neves e Deputados Hugo Mardlnl, Adauto Bezerra, Ben
jamim Farah, Celso Peçanha e Pedro Lucena.. · 

De acordo com o que preceitua o Regimento Comum, assume 
a Presidência, eventualmente, o Senhor Senador Henrique de La 
Rocque, que declara Instalada a Comissão. 

Em obediência a dispositivo regimental o Senhor Presidente 
csclarece que Irá proceder a eleição do Presidente e do Vlce-Pre
s!dente. Dlstrlbuidas as cédulas, o Senhor Senador Henrique de La 
Rocque convida o Senhor Senador Lomanto Júnior para !un
clonar como escrutinador. 

Procedida a eleição, verl!lca-se o seguinte resultado: 
Para Presidente: 
Deputado Benjamim Furah .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 11 votos 
Deputado Jorge Gama .. .. . . . . . . . .. • . . . .. .. .. . .. .. . 2 votos 
Para Vlce-Presldente: 
Deputado Bonl!áclo de Andrada . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 votos 
Deputado Maluly Netto .. :.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 3 voto• 
São declarados eleitos, respectivamente, Presidente e Vlce-

Presldente, os Senhores Deputados Benjamim Farah e Bonifácio 
de Andrada. 

Assumindo a Presidência o Senhor Deputado Bonl!áclo de An
drada, Vlce-Presldente no exerclclo da Presidência, agradece em 
nome do Senhor Deputado Benjamim Farah e no seu práprlo a 
honra com que !oram distinguidos e designa o Senhor Senador 
Alberto Silva para relatar o Projeto. 

Prosseguindo, o Senhor Presidente comunica que será aberto 
o prazo para apresentação de emendas perante a Comissão-, nos 
dias. 16 a 23 de mala. 

Comunica ainda, haver recebido O!iclo da Liderança da ARENA 
CCámara dos Deputados), Indicando o Senhor Deputado Wl!dy 
Vlanna para Integrar a Comissão, em substituição ao Senhor Depu
tado Arnaldo Blll!ato. 

Nado. mais havendo a tratar, c~cerro.-se o. ·reunião e, para 
constar, eu, Helena Isnard SO.rrcs de Almeida, Assistente de co
missão, lavrei a presente Ata que, lida c aprovada, será. assinada 
pelo Senhor Presidente, demais membros da Comissão e vai à pu
blicação. 



)\Talo de 1979 DIAJUO DO CONGRESSO NACIONAl, CSeçiio 11) 

Luiz Viana (ARENA- BA) 

1•-VIce-Pre•ldente 

Nilo Coelho {ARENA- PE) 

2'· Vlce•Pre•ldente 

Di norte Mariz (ARENA-: RN) 

1 •-Secretário 

Aluandre Co110 (ARENA- MA) 

2•-Secretárlo 

Gabriel Hermes (ARENA- PA) 

COMISSOES 

Oiretor1 Jolé Soare• d• Oliveira Filho 
Local1 Are•o 11- Terreo 
Telefone11 223·6244 e-225·9505- Ramais 193 e 257 

A) SERVIÇO OE COMISSOES PERMANENTES 

Chefe1 Claudio Carlos Radrigu•s Costa 
Local1 Anexo 11- Terrea 
Tolefone1 225·8505- Ramais 301 e 313 

COMISSÃO OE AGRICULTURA- (CA) 
(7 membro•) 

COMPOSIÇÃO 

Pr~•idenlt1 h·elosio Vieira 
Vict·Prt~idtnlel leitt Chove1 

Titular•• Suplenlll 
ARENA 

1. Pauo1 P6rto 1. Jutohy Magalhó•• 
2. S.n•dito Canelai 2. AfiaMo Camorgo 
3. P•dro Pedroniall 3. Joóo Colman 
4. Ja1é Lin• 

MOB 
1. Ev•la1io Vieira 1. Agei\C:Ir Mario 
2. leite Chavtl 2. Amoral Pei•oto 
3. Ju1t Richo 

Aul•tente1 Sónla Andrad, P•i•ota- Ramal 307 
fleunl6e•~· Quarto•·lelrol, 61 I0100 hora• 

MESA 

Local1 Sala "Ruy 8arbo1a"- Anua 11- Romai162l e 716 

COMISSÃO OE ASSUNTOS REGIONAIS- (CAR) 
(7 membro1) 

COMPOSIÇÃO 

Pre1idtnfe1 Mend11 Cconale 
Vlce·Prelldenlel Agtnor Mario 

Lollrival8optilto (ARENA- SE) 

4•-S•cretárlo 

Ga110o MUller (ARENA - M T) 

Supl•n!•• de S.cretcirlo• 

Jorge Kofyme (ARENA - AC) 

Bo~ncdito Canelas (ARENA - MT) 

Pouos Pórlo (ARENA - SE) 

Titulare~ Suplentes 
ARENA 

1, Mend11 Canele 1. Raimundo Parente 
2. Jo1e Linl 2. Alberto Silvo 
3. Joào Bo~eo 3. Almir Pinto 
4, Vicente Vualo 

MOB 
L Evandra Carreiro I. MorCOI Freire' 
2. Agenor Mario 2. Humberto Lucena 
3. Mauro Benevid11 

Mli51enlel Corlo1 Ciuílhtrme Fon1eca- Romal676 
Reuni6e11 Terçcu·feira•; 01 10100 hora• 
Local1 Solo "Cio~i• S.v!!ocqua" - An••o 11 - Aon'lal 623 

COMISSÃO OE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA- (CCJ). 
(IS membrcn) 

COMPOSIÇÃO 

Pr11identt1 Henrique de La Rocque 
1 '.Vict·Prt~idente~ Aloy1io Chave~ 
2•·Vice·Pr••id•nt•~ Hugo Romo1 

Titularei Svplent11 
· ARENA 

I. Henrique de lo Aocque I. L•noir VQrga• 

2. Helvidio Nun01 2. JoOo BoiCO 

3. Jo11 Sarney 3. Almir Pinta 
4. Aloy1io Chovei 4. Milton Cabral 

l. Aderbal Juremo l. Bernardino Viana .. Murilo Bodaro 6. Arnon de Metia 

7. Moacyr Dalla 
a. Amoral Furlon 
9. Raimundo Parente 

MOS 
I. Hugo Ramal I. Cunho Lima 

2. Leite Chovei 2. Toncreda Nev11 

3. Lo1oro Borbozo 3. Dirceu Cardo1o .. Nehon Carneiro 
l Paulo Bronard .. Franco Montara 

Anillenle! Mari~ Heleno Bueno 8rond0o- Ramal J05 
Reunióe11 Quortal·foirat, 01 10100 horot 
Local, Solo "Ciovi1 Sevilocqua" -Anuo ll - Ramal 62J 

f)uana-fdru .111 21111 

LIDERANÇA DA AIINA I DA MAIORIA 

Líder 
Jarba1 Ponorinho 

Vlce-Lid•r•• 
Aloy1io Cha"'" 

J011 Lin1 

Aderbol Juremo 
Lamento J~mior 

Moocyr Dollo 
Murilo Badoro 
Saldanha Cerzi 

LIDERANÇA DO MDII DA MINORIA 

Líder 
Paulo Brouard 

Y!c•·Lideres 
Henrique Sontillo 
Humberto Lucena 

Morco1 Fr11ire 
Mouro Benevido1 
Crestei Quercio 

Pedro Simon 
Roberto Soturnino 

COMISSÃO DO DISTRITO FEDERA(- (CDF) 
( 11 membrot) 

COMPOSIÇÃO 

Pro1idento: Jeuo Freire 
Vice·Pro1idente: La zero 8arbozo . 

Titularei Suplento1 
ARENA 

I. Joue Freire I Jo1o Ciuiomord 
2. JoOo 8o"o 2. Temo Outro 

Panos Porto 3. Bendito Conolcu 
4. Saldanha Deni 4. Moacyr Dollo 
l. Alfon•o Camorgo .. Murilo Badoro 
7. Benedito Ferreiro 

MOB 
I. Itamar Franco I Henrique Santillo 
2. Lozaro Barbela 2. Roberto Sot~Jrn1no 
3. Adalberto Seno Gilvon Racho 
4. Mouro S.nevid11 

A\liller'llo: Ronaldo Pacheco de Oliveira- Ramal J06 
Rounióot: QuiniOI•Ieirol, at 10,00 horat 
Local: Sola "Ruy8orbo1o"- Ane•o 11 - Roma11 621 e 716 

I. 

4. 

5 .. 

COMISSAO DE ECONOMIA- (CEI' 
(11 membro•) 

COMP0$1ÇÀO 

Pre1idente· Itamar Franco 
Vice·Pretidente: Roberto SoliHMIO 

Arnan de Mello 
Sornardino V1ono 
Ja1e Lm1 
Jeue Freire 
M11ton Cabral 
Benedito Canelai 
Luiz Cavalcante 

Roberto Soturn1no 
Itamar Franco 

MarC01 f111rO 

SupleMII 
ARENA 

1 Holv1dio Nune1 

2- Alberto Sil~o 
Bor~ediiO Ferre1ra 

4 V1cento Vuolo 

MOS 
Jote Ro(ho 
Orettet Ouerc•o 

Tancredo NtYII 
4 Pedro Somon 
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A11Íttente1 Daniel Reit de Souza - Ramal 675 MOB 
Reuniõeti•Quartat•felras, tu I0130 hora• 1. franco Montara 1. Nel1on Carneira 
local1 Sala "RUy Borbota"- Anexo U- Ramoi1 621 e 716 2. Humberto tunna 

3. Jobon Barreto 
2. Marcel Freire 

COMISS~O OE EOUCAÇ~O E CULTURA- (CEC) 
(9 membro•) 

COMPOSIÇ~O 

Pretidente1 Joóa Colman 
Vice·Pruidente1 Jutally Mogolhtlu 

I. João Calmon 
2. TorJO Outra 
3. Jutohy Magalhóe1 
o4. Aloytio Chov11 
5. Aderbal Juremo 
6. Jose Sorney 

I. Adalbérto Sena 
2. Evelotio Vieira 
3. franca Montara 

Suplentes 
ARENA 

I. Ja••Lint 
2. Arnon de Mello 
3. Jorge Kalume 
4, Pedro Pedrouian 

MOB 
I. Morcot Freire 
2. Gilvan Rocha 

Anistente1 S6nio Andrade Peixoto- Ramal 307 
Reunió111 Quinto•·feirot, às I0100 horas 
Local1 Sala "Clóvis S.vilacquo"- Anexa 11- Ramal 623 

COMISS~O OE FINANÇAS- (CF) 
( 17 membros) 

COMPOSIÇ~O 

Prt~tidente1 Cunha Uma 
Vic•Pretidente1 Toncr.do Neve• 

1. Raimundo Parente 
2. Jo .. Guiomard 
3. Arnon de Mlllo 
4, Lomanta Júnior 
!i. Affon.a Camarga 
ó. Vicente Yuola 
7. Alberto Silvo 
8. Amoral furlan 
9. Jorge ICalume 

10. Jutahy Magalhclel 
li, Mend11 Canele 

I. Cunho Uma 
2. Toncl'tlda Nev11 
3. Roberto Soturnino 
4, A.morol Peixoto 
!i, Pedro Simon 
6. Moura Benevid11 

Suplent11 
A.RENA 

1. Soldonho Cerzi 
2. Henrique de La Rocque 
3. Jeue Freire 
4. Jote Sorney 
!i. Milton Cabral 
6. 

MOB 
1. Paula Branord 
2. Morcot Freire 
3. Lázaro Borbozo 
4. JoM Richa 

Anittente1 António cQrlo• de Nogueira- Romoi67S 
Reuni6e11 Qu'lnlot·felros, àt 9J30 hora• 
Lacal1 Sola "Cióvit Bevllc:icqua"- Ane•a 11 - Romal623 

COMISSAO OE LEGISLAÇÀO SOCIAL- (CLS) 
(9 membrot) 

COMPOSIÇ~O 

Pretldenfel HeMdio Nun11 
' Vlce•Prllldenlel lenalr Vorgo1 

Titularei 

I, lenoir Yorgat 
2. Helvldio Nun11 
3, J•n• fr1lre 
-4. Moocyr Oallo 
5. Henrique dela Racque 
6, Alaytia Chave1 

Suplent11 
ARENA 

1. JutahyMagolhóet 
2. Raimundo Parente 
3. Jaóa Colmon 
o4. Benedito Can•la1 

Auiltente1 Daniel Reil de Souza - Romol675 
Reuniill11 Ouinlot•feirat, àt 11100 horas 
local, Sala "Ciovit Bevilacqua"- Ane•a 11- Ramal 623 

COMISS~O OE MINAS E ENERGIA- (CME) 
(7 membrat) 

COMPOSIÇ~O 

Pretidente, Arnan de Mella 
Vice·Prelident11 Alberfa Silva 

Titular11 Suplentet 
ARENA 

1. Luiz Cavalcante 1. AHon1a Camorgo 
2. Milton Cabral 2. Joóo Calmon 
3. Alberto Silva 3. Jutahy Magalhóe~o 
-4, Arnan de Mello 

MOB 
1. Dirc1u Cardo10 1. Gilvon Rocha 
2. Itamar franco 2. Roberto Soturnino 
3. Henrique Sontilla 

Anitfente, Ronaldo Pochtco de Oli...-ira- Rarnol306 
Reuniõe11 Quartos-feirai, ót 11,00 horot 
Local1 Anexa "B"- Sala oo lado do Gob, do Sr, Senador 
João Bo1ca - Ramalo48o4 

COMISS~O OE REOAÇ~O- (CR) 
(5 membro•) 

COMPOSIÇ~O 

Prftdentea Dirceu Cordato 
Vlc.Pmidentt1 Adalberto Seno 

Titulares Suplentet 

1. Tono Outra 
2. Soldonha O.rzi 
3. Mondet Cànal• 

1. Dirceu Cardo10 
2. Adalberto Sena 

AlE NA 
1. Jaóa Calmon 
2. Murilo ladoró 
3. Jo .. SorMy 

MOI 
1. Hugo Rcirno1 

Ani1tente1 Mario There1o Mogalh6•• Mano - Ramal 13-4 
ReunÍÕIII Quintot·felral, a. 12100 hora• 
Local1 Solo "Clovis Bevilacqua" - Anuo 11 - Ramal 623 

COMISS~O OE RELAÇOES EXTERIORES- (CRE) 
(15 membra1) 

COMPOSIÇÀO 

Prelident11 Tar~a Outra 
1•·Yice·Pre1idente1 Saldanha D•r~i 
2•·Vice·Prllldent., lamento JUnior 

Titularei Suplen111 
ARENA 

I. Tono Outra I. Aloytio Cha~n 

2. Bernardino VIana 2. Pedra Pedraulan 
3. Saldanha Cerzi 3. Henrique de la Rocque 
À, lamento Junior 4 Jate Guiamard 
5. Mendet Canele 5. luir Cavalcanll 

'· Aderbal Juremo 6. 
7. Almir Pinto 
8. Lanair Vorgot 
9. Joté Sorn1y 

Mulo c!«: 197!1 

MOB 
I. Paula Brot.ard 1. Marcas Freire 
2. Nelson Carneiro 2. Mauro S.ne~id11 
3. Itamar franco 3. Leite Chovei 
4. JaM Richo 
5. Amoral Peixoto 
6. Tancr.do Ne~11 

Auitlenfll Antónia Corlo1 de Nogueira - Ramol675 
Reuni6111 Quorto•·feiras, às 11100 hora• 
Locol1 Solo "Ruy Borboto"- Ane110 11- Romai1 621 111716 

COMISSÃO DE SAÚDE - (CS) 
(7 membro•) 

COMPOSIÇÃO 

Pretidente1 Gilvon Rocha 
Vice•Prllidente, Henrique Santilla 

Titularei 

1. lamenta Jtlnior 
2. Almir Pinta 
3. Alberfo Silva 
4, JoM Guiomard 

1. Gilvan Rocha 
2. Htnrique Santillo 
3. JoiJOn lorrtta 

Suplentel 
ARENA 

1. Saldanha Oerzi 
2. Jorge Kalume 
3. Benedito Canela,. 

MOB 
1. Jo .. Richo 
2. Adalberto Sena 

Auillente1 Corlot Guilherme FaniiCa- Romal676 
Reuniõe11 Quinlot•feiras, Cn 10130 harat 
tocah Sola "Ruy Borbo1a" - Anexa 11 - Ramai1 621 e 716 

COMISS~O OE SEGURANÇA NACIONAL- (CSN) 
(7 membro•) 

COMPOSIÇ~O 

Prelidente1 Jorge Kalume 
Vice•PI'Itidente1 Mouro Benevid11 

Titularei Suplentlt 
ARENA· 

1, Jorge ICalume 1. Raimundo Parente 
2. Lui1 Co~alcante 2. Amoral furlon 
3. Murilo Badoro 3. Jo11 Guiomard 
o4. Benedito Ferreira 

MOB 
1, Moura Benevid11 1. Cunho Limo 
2. Agenar Mario 2. Joi.an Barreta 
3. Hugo Ramal 

Aui111nte1 Carlos Guilherme foniiCO- Ramo1676 
Reuni6111 Quorto•·f•irol, à1 9130 hora• 
Lacol1 Solo "Ruy Borboto"- A.ne11a li- Ramail621 e 716 

COMISSÀO OE SERVIÇO PúBLICO CIVIL- (CSPCI 
(7 membro1) 

COMPOSIÇ~O 

Pre1idente1 E"o"dro Carreira 
Vice·Pretident,, Humberto\uc1no 

Titulor11 

L Raimundo Parente 
2. Henrique de Lo Rocque 
:1 Bernardino Vio"o 

Alb~rlo SftYo 

Suplent" • 
ARENA 

A.llon1o Camargo 
2 Pedro Pedra111an 
\, Aderbol Jur•mo 
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1. f:vandro Carreira 
2. Humberto Lucena 
3. lo1aro Borbattl 

MO" 
1. Orl•tes a~ercio 
2, Evttlcnio V'11riro 

Aui1lente1 Sônio Andrade Pei!IIOia - Ramal 307 
Re~nioe,, Oointoi·IDirot, tu9,30 horot 
Local, Solo "Ruy Borboto"- Anuo 11- Romoitó21 e 716 

COMISSÃO CE TRANSPORTES, COMUNICAÇOES 
E OBRAS PúBliCAS- (CT) 

(7 membro\} 

COMPOSIÇAO 

Til~ lares 

I. Banedito Ferreiro 
2. Vicente Vuolo 
3. Pedro Pedrouioo 

'· Affom.o Comorgo 

1. Evondro Carreiro 
2 Lozaro Barbosa 
3. O reste\ Ouercia 

Sop1entel 

ARENA 

1. Pouo1 Pôrto 
2. Lamento J~nior 
3, Alberto Silvo 

MOB 

1. Leite Chovei 
2. Agenor Mario 

Presidente, Benedito Ferreira 
Vice•Presidente, Vicente Vuolo 

Anislenl~t~ Ronolda Pacheco de Oliveira- Ramol306 
'Reuniões, Terçot·feiros, os10:00 harol 
loco!, Sala "Ruy Barbosa" - Ane111a 11 - Ramoi1 621 • 716 

SERVIÇO DE cc:tisSOEs pr:R.'Iii"WTEs 

liO:'~"~.,S ! TEHÇ!\ s 1i L /1 :; J\SSir..iTI:;t;-:-r. IIDRI\S QU!NT~ 

ç.T. I<UY U1\lWClSi\ 
RON~LOO c.~. 

n.mai!>-G2l c 716 
10:00 09:30 

c.~.n. 
CLÓVIS m:vrLf.c.our. GUILHERNE C.S.P.C. 
RJ:nul - 623 

HOMS QU~RT~ s ~ L A S ASSISTENTE C.E.C 

09:30 C.S.N. RUY B1iRBOSi\ CUILIIERME 10:00 
namu.i::;-G21 " 716 c.o.F. 

C.C.J. 
CLOVIS BI:VILf.COUA M~RIA 

Ramal - 623 HELEN~ 
10:30 c.s. lO :00 

C.A. RUY DllnBOSA SONIA 
Ramais-621 e 71fi ll: 00 C.L.S. 

10:30 C.E. 
RUY BARBOSA 01\NIEL 
namats-621 e 716 12:00 C.R. 

' ANTONIO C.R.E. RUY BIIRBOSA 
Ramais-621 c 716 CIIRLOS 

ll:OO 

C.M.E. ANEXO "B" RONIILOO 
Rilll\al - 484 

Quarta-reira .\!1 21Kl 

B) SERVIÇO DE COMISSOES MISTAS, ESPECIAIS 
E DE INOUERITO 

Comi116e1 Tempororio1 

Chefe, Ruth de Souza Co1tro 
Local, Aoo•o 11- Terreo 
Telefone' 225·8505- Ramol303 
1) Comiuôet Tempororia1 paro P;ojelol do Congreua No· 
cional 
2) Comiuoe1 Temporario1 poro Aprecioçao de Velo~ 
3) Cominôe1 Espodoís e delnquerito, e 
.ot) Cominóo Misto do Projeto de ..... Orçamentaria (ort 90 
da Regimento Comum). 

Anitlonles de Comisso": Haraldo Pereira Fernondttl - Ro· 
mal 67.ot; Alleu de Oliveira- Ramal 674; Cleide Maria B. F 
Cruz- Ramal 598; Mauro lap" c:le Sa- Ramal 310; loila 
Leivcu hrro Ca1ta - Ramal :11 .ot. 

$ ,, L .\ S t·.SS I ~;:·::;~:Tt 

CL-jVIS rH:VIL..~C·Jt;.\ ,-.r;·~· :-:;10 

R.1r.~al - 623 CAULOS 

RUY Dt\RDQS,'\ SÜ:-JIA 
R.:u:J.:.is-62J. c 715 

CLOViS BEVIL~CQU~ SONI,\ 
Ramal - 623 

RUY ar ... noosA RONi~DO 

R.:unais-621 c 716 

nuy OARBOSA GUILIIER!·IE: 
Ramrsis-621 e 716 

CLOVIS DEVI~CQUI\ DANIEL 
Ramal - 623 

CLOVIS BEV!L~CQUA HAR!A 
Ramal - 623 THEREZA 



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL 

Seção li 
ANO XXXIV- N• 060 QUINTA·FEIRA,31 DF. MAIO DE 1979 DRASIUA-DF 

CONGRESSO NACIONAL 
Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, nos termos do art. 55,§ I•, da Constituição, c cu, Luiz Viana, Presiden

te do Senado Federal, promulgo o seguinte 

DECRETO LEGISLATIVO N• 28, DE 1979 

Aprova o texto do Decreto-lei n9 1.663, de 13 de fe\-·ereiro de 1979, que Hreojustn os "encimentos, sa
lários c proventos dos servidores da Secretaria do Supremo Tribunal Federal e dá outras providências". 

Art. único. E aprovado o texto do Decreto-lei n• 1.663, de 13 de fevereiro de 1979, que "reajusta os vencimentos. SCI· 

lúrios e proventos dos servidores da Secretaria do Supremo Tribunal Federal e dú outras providências". 
Senado Federal, 30 de maio de 1979. -Senador Luiz Viana, Presidente. 

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, nos tt:rmos do ;ul. 55,§ 1'·', d~1 Constituiç~1o. c cu. Luit. Vi;.1n<.1. Prcsit.lcn
tc do Senado Federal, promulgo o seguinte 

DECRETO LEGISLATIVO N• 29, DE I979 

Aprova o texro do Decreto-lei n• I.662, de 2 de fevereiro de 1979, que "altera a legislação do imposto 
de renda e do imposto sobre produtos Industrializados, nos casos que especifica". 

Artigo único. E aprovado o texto do Decreto-lei n• 1.662, de 2 de fevereiro de 1979, que "altera a legislaçt10 do im
posto de ronda e do imposto sobre produtos industrializados, nos casos que especifica", 

Senado Federal, 30 de maio de 1979. - Senador Luiz Viana, Presidente. 

SENADO FEDERAL 
SUMÁRIO 

I -A H DA R2• SESSÃO, E~l 30 DE MAIO DE 1979 - Convocação de sessão extraordinllria a realizar-se: hoje, às 18 ho
ras c: 30 minutos, com Ordem do Diu que designa. 

LI-ABERTURA 

1.2- EXPEDIENTE 

1.2.1-l.cituru dl' projelo'i 

-Projeto de Lei do Senado n• 154/79, de autoria do Sr. Senador 
Amaral Furlan, que dispõe sobre o adicional por tempo de serviço para 
ll!'! trab:ilhadores avulsos. 

- Projoto de Loi do Senndo n' 155/79, do autoria do Sr. Senador 
~dson Carneiro, que ucrescenttl dispositivo à Lei n9 5,692, de: li de agos
to de l97t, que tix:.t dirr.:trilc:s e buscs para o Ensino de 111 c: 211 Gruus. 

1.2.2- Comunlcuçli.o du Lldl.'ratnçu da ARENA n11 Climuru dos Depu-
htdos 

-De suhstituici'lo de membro cm Comissào Mistu. 

1.2 • .3- Cnrnunlcuçõcs du Presldêncl11 

-Referente :10 comparecimcntu, amunhà, uo Senudo, do Minislhl 
Chefe da Secretaria de Pl:mcjamentll du Presid~ncia Uu Rc['lúhlica, Prn
fc~!'lnr ~H rio t-lcnriq uc Simonsen. 

1.2 • .a- Discursos do Expediente 

SEXADOR AGE.\'OR ,\-/,.IRIA -Instituição de uma politica m:1is 
prútica c llbjetiva cm favor do selar rural brasileiro. 

SF.N,IDOR GABRIF.l. Hf.RMF.S- Manifesto subscrito por inte· 
gr:mtcs das t\ssembléias Legislativas dos Estudos do Pará c de Goiâs, di· 
rigido ao Senhor Presidente da República, c:nfutizundo a nt:cc:ssidudc ur .. 
gente da construçl\o de eclusas na barragem que se constrói à alturu de 
Tu~.:urur, com a linalidudc de: eswbiliz:1r u nnvcgobilidude cm toda u e.'(· 
tensi'to dos rios Tocantins e Arugu:da. 

SF:.\'.·1 DOR ORF.STF.S QUERC/ .. 1 -Cm ta de S. Ex•, onviada a to· 
dos os diretórios do MDB, no Estudo de Si'to Puulo, propondo medidus 
Jestinadas ii prescrvnçào da ugrerniaçào polftic:1 filCC: u ununciuda ex· 
tim;i'to do hipurtid:trisrno. 

I .2.5- l.clturn dL• projeto 

-Projeto Ue Lei dll Senado n9 156/79, Ue uutoria du Sr. Semtdor 
llumhcrtu Lu~.:cna, que institui o seguro·desemprcgo, c determina outras 
provid~nci:1s. 
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I.J- O R I) EM DO DIA 

-Projeto de Lei d:t Cúmant n.,.. J4j78 (n~' 3.551/77, na C:tsa de ori
gem), que dispõe sohrc a contugem cm favor dos segurados do JNPS do 
tcmro de serviço público cstudual c municip:tl. Votuçi\n adiada para a sr:.~
sno do dia ~H de junho próximo, nos termos do Requerimento n.,.. 177/79. 

-Requerimento n~' 167/79, de autoria do Sr. Senador Paulo Bros
sard c outros Srs. Senadores, solicitando u transcrição, nos Anais da Se
nado Federal, da cartu do General Rodrigo Octftvio Jordão Ramos, diri
gida ao General Reynaldo de Melo Almeida, solicitando sua aposentado
ria do Superior Tribunal Militar. Aprovado. 

- Requerimento nl' 170j79, de autoria do Sr, Senador Orestes Quér· 
cia, solicitando o desarquivamento do Projeto de Lei do Senado n~' 60/76. 
de sua autoriu, que dá nova redução ao art. 450, do Decreto-lei n9 5.452, 
de I• de maio de 1943 (Consolidação das Leis do Trabalho I. Apro•odo. 

-Projeto de Lei do Senado n~' 34/78, de autoria do Sr. Senador Ita
mar Franco, que profbe aplicações linanceiras, pelas pessoas jurfdicas de 
direito público, de recursos obtidos com a linlllidade de financiar obras 
ou empri:cndimentos de interesse da respectiva administração. Votação 
udiudu para a sessão do dia 6 de junho próximo, nos termos do Requeri
mento nY 178/79. após US<lrcm da palavra no encaminhumcnto de su:t vo. 
taçlw os Srs. Amaral Peixoto c ltamur Franco. 

-Projeto de Lei da Senado n9 278j78-Complcmcntar. de autoria do 
Sr. Sen;~dor Nelson Carneiro, que: altera a redução do caput do <~rt. 411, d<~ 
Lei Complementar n9 li, de 25 de maio de 1971, que instituiu o Programa 
de Assisti:nciu ao Trabalhador Rural. (Apreciuçi10 preliminar da consti
tucionalidade.) Rejeitado, após usarem da palavra os Srs. Dirceu Cardo· 
so, Humberto Lucena, Nelson Carneiro, Lomanto Júnior c Pedro Simon. 
Ao Arquivo. 

1.4- DISCURSOS APOS A ORDEM DO DIA 

SENADOR DIRCEU CARDOSO- Memorial reivindicatório en· 
tregue ao Sr. Ministro da Educação e Cultura pela Delegação da Asso
ciacrlo de Docentes da Universidade Federal do Rio de Janeiro. 

SENA DOR PEDRO SIMON- Considerações sobre o projeto de 
lei encaminhado ao Congresso Nacional, pelo Senhor Presidente da Re
rública, dispondo sobre as n:laçõcs entre o corpo discente c a instituição 
de ensino superior, c dá outras providências. 

SENADOR EVELÃSIO VIEIRA- A posição assumida pelas cm· 
prcs:ts de c:tpital estrangeiro cm nosso Pafs. Advertência às autoridades 
governnmcntais cm relação à politica encrgi:tica do País, cm substituição 
ao petróleo. 

SENA DOR JORGE KA LUME- Tr<tnscurso do centenário de nas
cimento de Francisco Cavalcante Mangabdm. 

SENADOR NELSON CARNEIRO- Apelo endereçado por S. Ex• 
uo Senhor Presidente da República, cm favor das famílias residentes no 
conjunto habitacional Santa Teresa, localizado no bairro de 
Guadalupe-RI. 

SES:! DOR J l.'Ttlll Y .. ~tAGA LIIÀES- Início da reali1açtw de es
tudos peh1s Ministros do Interior c da Agricultura com vista~ ao dc~en· 
vnlvimentu d;l agricultura nordestina. 

SE.\'.-1/JOR l.OVRIVAI. BAPTISTA- Propósitos do Sr. Dirctor· 
Geral do DAS r, cm solucion:1r os prohlemas mais anitivos do funciona· 
lismn púh\ico civil ativo c imllivo dn União. 

1.5- DESIGNAÇi\0 DA ORDEM DO DIA DA PROXIMA 
SESSi\0. ENCERRAMENTO. 

2- ATA llA H3• SESSÀO, EM 30 DE MAIO DE 1979 

2.1- ABERTURA 

2.2- EXPEDIENTE 

Z.Z.I - l.eltura de projeto 

- Projeto de Lei do Senudo n9 157 j79, de autori<l do Sr. Senador 
Fr:1nco Montara, que dispõe sobre amparo ao trabalhador desemprega
do, garantindo-lhe o direito ao auxilio doença c à aposentadoria por invól· 
lidcL 

to. 

2.2.2- Ofício da Liderança da ARENA 

-De suhstituição de membro cm comissão parlamentar de inquéri· 

:!.2.3- Comunicação 

-Do Sr. Sen:.~dor Nelson Carneiro que se ílUScntará do P;1ís. 

2.3- ORDEM DO DIA 

- Parecer da ComissUo de Reluçàcs Exteriores sobre u Mensagem 
n' 7Hf79 (n' 13Hf79, na origem I, pela qual o Senhor Presidente daRe· 
pública submete à deliberação do Senado a escolha do Sr. Luiz Gonzaga 
do Nuscimento e Silva, Bacharel em Ciências Jurfdicas e Sociais, para 
cKercer u funcào de Embaixador do Brasil junto à República Francesa. 
Apreciado em sessão secreln. 

2.4- COMUNICAÇÀO DA PRESIDENCIA 

- Referente a não inclusão de matéria na Ordem da Dia da sesslio 
de ;unanhà, p;mt delibcruçào, cm virtude de comparecimento de Minifltro 
de Estado. 

2.5- ENCERRAMENTO 

3- lliSCURSOS PRONU:-<C"IADOS EM SESSOES ANTERIO· 
RES 

-Do Sr. Senador Marcos Freire, proferido na sessi'lo de 28-5-79. 
-Do Sr. Senador ~1urilo Badaró, proferido na sessão de 29-5-79. 

4 -1:-<STITLITO llF. PREVIDF.:-<CIA DOS CO;>;GRESSISTAS 

-,\tu de reunião do Conselho Dc:libcrativo 

S- MESA lliRETORA 

h- i.lllERES F. VICE-IJDF.RF.S DE PARTIDOS 

7- COMPOSIÇÀO llAS COMISSOES PERMANENTES 

ATA DA 82~ SESSÃO, EM 30 DE MAIO DE 1979 
l~ Sessão Legislativa Ordinária, da 9~ Legislatura 

PRESIDf::NCIA DOS SRS. LVIZ VIANA, NILO COELHO E ALEXANDRE COSTA 

;IS 14 li ORAS f:'.W MINL'TOS, AC/I,IM-SE PRESENTES OS SRS. 
Sf:'N,IIXIRf.'S: 

Adalherto Sen1.1- Jorge Kulumc- Aloysio Chuvcs- Gubriel l-ler· 
mcs- Jarhus Pussarinho- Alexandre Costu- Henrique de Lu Rocquc
Jo~é Sarney- llernmdino Viunu- Hr::lvfdio Nunes- Almir !•into- José 
Uns - Agenor Muriu - Aderbul Jurcmu - Nilo Coelho - Arnon de 
Mel lo- Luiz Cavulcunte- Jutuhy Mugalhàcs- Lomunto Júnior- Lui1 
Via.n:1- Nelson Carneiro- Rohcrto Suturnino- Itamar Franco- Muri· 

lo Badaró- Tancrcdo Neves- Franco Monloro- Benedito Fcrreir:t
Henrique Suntillo- Lflz:1ro Bnrbozu- Gusti'lo MUller- Mendes Cunulc 
- Affomill C;unargo- Evclltsiu Vieira- Puulo Brossard- Pedro Simon. 

O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho)- A lista de presCnça ucu~a o 
Ctlmparcdmcnttl llc J5 Sr~. Senudort:~. Havendo número regimental, dcdum 
.1hcrta a ~c~~úo. 

Sobre a rnc~a. projl!tos llc lei que scri\u lidm pelo Sr. JV-Sccrct:'lriP. 

Sâo lido.\ IH I'!'J.:IIifltt'.\' 
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I'RO.IETO OE LEI JlO SEN,\00 N• 1~4, OE 1979 

Ul~pill' ~nhrl' o udlclnnul por tempo de ~l'nlc;o p11ra os rruhulhu· 
durl'"i ut·uhos. 

O Congresso Nucional dccrct:t: 

A ri. 1'1 Os trahalhadMcs avulsos, que operam como conferente.~ de 
!:ar~<~ c lh:sc;Jrga. comcrtallnrcs Jc carga e descarga, estivadores, ensacado· 
rcs c i::mcgadurcs de c a ré. arrumadores, vigias portutlrios c outros, tcrllo as· 
scgL~radn n direito 11 pcrccpçiin de :1dicion:d par tempo de serviço, n:t forma 
t:stah~:lccidit nesta Lei. 

ArL :!~ Sobre o montante Jiário d<1 folh:t de pugumento, :tqudcs que 
se utililan.:rn Je trabalhadores avulsos acrescerão 20% (vinte por cento), 
dcplhitandn·u~ na C:dx;J Econllrnica Federal, cm caderneta de po~pançit a 
créditll d:1 entid:tdc sindical que congrega os citudos trabalh:tdorcs. 

,\rt. J9 Mensalmente, u entidade sindical cfc:tuurá o pagamento do 
adicional por tt:mpo de serviço aos interessados, observado o seguinte: cri· 
tério: 

1- rJ<1m os trabalh~dorc.'i que contarem de S (cinco) a 10 (dez) anos de 
!lt:rvi~o - 10r:;,~ 

ll -para os que cont~rcm de lO (dez) a 15 (quinze) anos de serviço
IY;,; 

III - para os que ~ontarem de 15 (quinlc) 11 10 (vinte:) anos de ~erviço 
- !011: 

IV- par:1 os que contarem de 20 (vinte) a 25 (vinte e cinco) <I nos de ser~ 
viço - 2Y,'i·: 

V- pam os que: cont:trem de :!5 (vinte e cinco) aJO (trint:t) anos de ser· 
viço - JW'r. 

P01rúgraro único. P:1ru íl administr~ção desse scrvh;o, serú creditado !1 
cntid;Jde o.;indic:ll o pcrccntu:d de 0,75\r· (setenta e cinco centésimo~ por cen
to), cahcndo I1 rcsrectiv:1 Fcdcr;Jçito u su:1 liscalit<u;iio, mediante uma taxa 
calculada em 0,25r:;. (vinte c cinco centésimos por cento). 

Art. 4" o.~ din.:itos e hcncfícios denuentcs da presente Lei vigorarüo a 
partir do nonagésimo (909) dia de: suu aprovuçiio. c:tbendo ao Poder E.\c:cuti· 
vo, demro desse: prazo, ex:ped1r instruções regulamentudoras. 

t\rt, 5~' Esta Lei cntr;t t:m vigor na do1ta de su<~ publicação. 

Art. 6~' Hcvogam·se as disposições c:m contrúrio. 

Justificação 

Nilo hú qu:1lqucr benefício ou amparo ao trabalhudor uvulso de: n1aior 
tempn de serviço no exercício da prolissào. 

Os cargos de mr~ior rentabilidade económica atendem a criti:rio t:.'(clusi· 
vo do c:mprcg,ador, ou seja, o de cheli:1. 

Em gcriil, com o decorrer dos unos, o homem mais antigo vui pt:rdendo 
gradativ;unente o vigor de seu labor, passando mesmo a pt:rcehcr menos lh'l 

que um profissional iidmitido recentemente nu profissão. 
De nutm parte, i: de se destac:Jr que o udicional por temptl de serviço 

Ct1nslitui-sc cm ato de meritória justiça, incentivando ;w~ mnis antip.t)S nn 
e'l:ercil'itl th: SLJa atividade de maior protc~·i'JO ao seu engaj;1mcntn lltlS mdho· 
rc' .:aqws. 

Os trahalhadores a~·ulsos constituem-se cm Ciltcgoria prons,innal mi~~·· 
m•ri.1, c esl:l é a fnrnw de premi:~r ns mais untigns. 

0 :Jdit,;innal pM tempo de o.;erviço de que trata ll presente prujcltl de lei é: 
wn instituto a~scgumdo cm geral aos truh:Jihadon:s dos portos, ou mclhnr, 
an pcso;nal Uc cupat;tti:Js. Entrctantn, t:JI beneficio não~ concedido :ws tr;1ha~ 
thadnrcs avul,os, o que não Jt!i:~:l de ser urn;J forma discriminatória n:10 per· 
mi tida t.:m lei, cm f:1cc dns prcceitns c\rrcsSllS nu Constituiçi'w Fedc:r;.tl, cujo.l 
~ Jt' dn :~rt. J5J \!St;Jhelece, como nnrrna ~era I, "que ttldos srw igLWis pc:rante 
a l.ci" 

(J~ Jll'TCI..'!llllilis pre\'ish" tln par;l~r;tfo ÚllÍCll Jo ;lrl. ) 11 llu )'lrC~CI\tC prll• 
ICitl de ki ~nn idl'nticth a'" c~tabclcddno; rhl Decreto n1' X0.~71. Jc 11' de,..,. 
1cr11hm de 11177, que n:~ularncnt.J a Colno,:c,,fw Jc féria~ íltlS tr;Jhalhadnre' 
:1\'lll\tl\, 

hper;tlllhl ter juo;tificad11 ,u!ll'lCntemeJllc :1 prnpthit,::tll clll i'm.'11, e~t;t· 

rno~~ t.'t.:rltl' de que lllcrcccrú .1 aprnv;tt,::ln Jn Cun~rC~\ll ,">;at.·intl.l!. 

S;Jio~ d<l\ Sc''•l1e~ . .111 de lllolin de ]1.l'N ·- :\nMrul Furlun. 

11 ( 'o/1//lltlt•l t/1• t 'ol/1/1/llll·llo t' .ltllfii'O, tlt• l.t'l:/llti\Útl .\1•• to!,· 
dt• //IJ(/I/\'(/1. I 

PROJETO JlE I.EI JlO SENAOO N• 155, oo 1979 

Acrcsccntu dispositivo ii Lei n11 5.692, de 11 dl• IIRO\IO dl' 1971, 
que fixu dircrrizc!l c bu!lc~ puru o cn!'lino de 1~ e 2~ Gra~us. 

O Congresso Nucionul decreta: 

Art. [Q E acrcscentudo ao Capitulo Vil- D<~s Dbpusições Ger01i~ 
- d;1 lei n11 5.692, de 11 de agosto de l CJ71, sob o n~' 71, com renumcr;tçÜtl 
do >Jtu:il e ~uh~eqUt:ntc, o seguinte artigo: 

"Art. 71. Os sistemus de ensino providcnciarno p>~r:t 4uc >JS 
escolas rurais ministn:m, integradamc:nte, cursos de I~' e 211 Gruu . .;, 
dc mutio u fixar ror mais tempo o cstudunte no meio rural." 

Art. 211 Esta lei entrurá cm vigor na data de sua publicação. 
Art. JY Revogam-se as disposições em contrí1rio. 

JuMificuçiio 

Uma dus c<.~ usas do êxodo rural é a cíclica procura das cidade~ pelo~ 
trubalhadnre~ rurais, quando seus /ilhas tc:rminam o curso de primeiro gmu. 
ministrado no próprio ambiente: ruml. 

o~ sistemas de ensino de todo o Puis, não se deram cont<.~, ainda, de que 
é pre!:iso ampliar o c:no.;ino minJ:..tracJu no meio rum I para, justamente, evit:tr 
tal acontccimc:nto. 

Por outro lado, aos trabalh<.~dores rura1s wmbém deve ser a~~cgur;Jdo li 
direito Je proporcionar instrução mais completa a .~cus !ilho~. cm pé de 
igu;.t!Jade com os tr:thalhuJores urb:~nos, 

S;da Jol\ Scssln:s, JjJ de m;tio de 197LI. - :'\elson Cornt.'iro. 

i.EGIS/.AÇ.40 CITA IJA 

LEI N• 5.692, DE II DE ,\GOSTO DE 1971 

Fixu diretrizcs c base!! pura o cnsiM dl' J9 t.' 2" Graus. 

I ..!.1· Cmni.wit:'J dt' Con.HIIIÚ('ào t• Ju.Hica. dt• EdiH'CJÇiJIIc' Cufwru 
r dt• Finunçu.1·. 1 

O SR. PRESJllE:-.iTE (Nilo Coelho)- Os projetas 4ue vim uc ser li· 
dos scr:1o publicados c remetidos às comissões competentes. 

Sobre a mesa, comunicação que será lidu pelo Sr. I 9·Secretúrio. 
E lida a .H'guinlt' 

OFICIO N•I4lj7<J 

Senhor Presidente: 

Brasilia, JO de maitl de 1979 

Tenhtl a hnnra de indicar a Vossa E.\celi:nciu o nome do Senhor Depu· 
wdo Fr;lnr.:isco Bcnj>~min par:t, em substituiçJo ao ScnhlJr Dcrutado Mal ui~ 
~cttn. integrar :1 Ctlmissào Mista incumbida de uprc:ciur o' Projeto n" li, de 
l971J.(N, que "criu o Fundll Espcciul de Form:1çào de Pessoal- FUi'\
FORPE". 

Aprnvcito par:~ rcntwar os protestos de cstim:~ c elevudo aprt:ço.- De· 
putadn :Sclscm l\larchl'ZIIn, Lidt:r d:1 ,\RENA. 

O SR. PHESIDE:'\TE (:\ilo Coelho)- Serú feita :t subo;tituiç:1u ~t.llki· 
tac.l:!. 

.-\ Pre.,i&nda lcrnhra an Plcrürh1 yuc :tmanhl"t, dia J 1 de m;lin, devcrü 
cnrnp;lrt:ccr ,,o Senado u Sr. Ministro Chefe d;1 Sccreturia de P!ancjamentn 
da PrcsidCnciu d;J República, Professor i\1úrio Henrique Simlmscn, atcmkn· 
t.hl L'tlll\'llO.:;h,';ttJ fcít;J ;1tr:1vés do Requerimento nY 7S, de llJ7 1l. 

Lemhro, aimlu, yuc o livro Jc msr.:riçõcs ~c cncnntr;1 ~uhre a rnc~a para 
u~tl Ju~ Senhorc:. Senadore!l que Uc~cjolrcm interpelar o Sr. Mini!ltrll rwqucla 
oportunidade. 

O SR. PltESIDE~'J'E (~iln Coelho\- r\ Prr.:~id!!nd;J O.:LHI\'O!.'a ,es~in1 
C\lraurdinún;t a re:ili1;1r·~e hn)t:, i1~ I h hora.; c .111 minulll,, Lk,1lll;nl;1 :1 apre· 
~·1,t~·:1n da :'-.1en\a~enl nv 7S, Jc.• Jt)7 1). 

o Slt PIU:SJDE:"'ITE {Nilll Cnelhn)- Jl,'1 tlr;~dnrt:\ lll~~:nltl' 
t ·,,llccdtl a p.tlavr;t ;111 tJtlhre Sr. Scnad11r ,.\~CillH \L~r1:1 

n sn. Aca:~on \1:\10.\ (:'\1DH- R~. Pmnunt.·l.l u 'l'~'.ulnll' di'l·tn· 
"'· Sc111 rt.·~ 1,,h1 dn nradtlf J ~ Sr. Pre-.Jdcnle, Sr\. SL'tladtHl'~ 

\ llllllil:i lll~~·r1..,:;1ll p;Lr:t l'.dolr n;t t.IHle dt: hnjL' prende·~e >lP J'll'biL•Jn,ltLJ 
.IJ!tto.·uitur;~ 
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O Governo enf:Hiza que tudo fará no sentido de dm prioridade a ttHiu.~ 
o~ problemas d:1 úrc:a agrícola nacional. Nu entanto, Sr. Pre~idcntc, nít prútl
ca, infelizrncntc, is~o nào está :H;ontccendo. Uma matriz. hoje, cm qualquer 
p;1rte Uo Brasil cu~ta no mínimo Cri IO.flOU,tlO enqu:tnto que o Ranctl (h) 
Brasil financia cm minh:1 árca, no Nordcstc, apcnus CrS 5.QUO,OO. 

Como se cntende um finnnciamt:nto 50% u mt:nos do preço real d:t ma
trit? O preço dc um garrote, de um be1erro desm<~m:tdo, hoje, Uc 
Cr~ -l.SOO,UU ot Cr.S 5.000,00 , é linanciado por apcn:ts CrS :!.OUO,llU. 

E preciso quc se comprecnUa que nào vivemos nem de promc~s:~s c nem 
de litera\Uru. O importante é na realidade prQcurur-sc concretizur o 4uc de 
fato e11tamos precisando. A Agriculturn rcprcscnw, não resta a menor dúvi
da, a base da nossa redenção cconômica. No entanto, o Governo parcce que 
n~o que: r scrvir à agricultura; quer se servir da agricultura. Há uma profunda 
diferc:nça, Sr. Presidc:nte e Srs. Scnndorc~. entre servir b. agricultura c se ser· 
vir da agricultura. Sc:rvir it :.tgricultura é dar condiçõc:s dc:ssc ~etor de ativid:~
de da economia brasileira poder desenvolver-se sem solismos, podendo, cn· 
lim, progredir dentro das ~uas rc:ais possibilidades. No entanto, infeli1mente, 
i~to não cstú t~conteccndo. 

Viajo, logo mais, para Rccife, como ohscrvador do Senado Federal. Se 
tiver oportunidade de falar na reunião em Recife:, vou dizer l:í. que não acre
dito que: nós possamos tcr uma agricultura desenvolvida, enqu:mto o Gover· 
no cfetiva e objetivamente, não procurar so.mar, de um<~ vel por todas, os per· 
calços da nossa agricultura. 

O prublcma que: precisa ser sanado de imcdiato é o problema da tribu
t:lçilo. A :tgricultura bra.~ileira sofre uma incidência fiscal pel:t oper:tçrto cu· 
mcrcial na venda dos seu~ rrodutos. Como pode: se entender, Sr. Presidente: c: 
Sr~. Scnadore~. que o agricultor, que o produtor rural seja obrigado a pagar 
urna incidência sobre o seu p~oduto, quando, muitas das vezes, e~~e produto 
é dericit{trin ou gr:tvoso'! Se n Governo quiser, realmente, com objetividadc, 
resolver o problcma d;.t nossot agricultura, um dos pontos a ser tratado com 
urgência ê t) problem<t da trihut:tçfto. Pois. Sr. Presidente c Srs. Scnadores, 
na tiln~oli:t dos tributos, tributo é ~e pa~owr. do que sc ganha, alguma coisa ao 
Govcrno, de imposto, para 4ue a socicd;~de rcceba no seu todo, esse bcnefí· 
cio. No entanto, essa lilusofia não vem acontecc:ndo atualmentc com rclaçrw 
it agricultunt n:H:ional. Ê rredso que o Governo modifique cssa !ílosolia tri
hut:trüt para que el:t J~di.d.a ni'to sobre: a operação comc:rcial, m:ts que ela inci
da ~obre o lucro, porque ni'1n ~ JUSil) quc o prüdutor rural sofra um:t tribu
t<ll;fw ~obre o produto, muitu das vczes dclicit:í.rto ou gravoso. Este é o rui
metro as~unto. 

O scgundo, dc:pois da tributação, também é ti:to gr:tve qu:.tnto o proble
nw dos impostos. E o probh:mu du profissionalização d<t juventude rural. 
Porque enlcndo, Sr. Presidente e Srs. Scnadorc~. que não podemu~ no~ de· 
senvolver tecnologicamente sem o homem evoluir. Nu mmha conccpçito, o 
homem é prioridade um, o homem nào é um in~trumcnto, o homcm é o ubjc
tivu final. o hnmem. cnlim. é o comcçn e o fim. Dai cu entender que é prcciso 
que o homem evolua pura quc possamos nos dc .. cnvulvcr. E rara 4uc esse 
hum em rural pn~sa evoluir, para que ele possa ficar ii altur:~ de tr:~balhar te,:
rwlo!!icarnentc, o que se fill ncces~ârio, Sr. Presidente e Srs. Senadores, é dar 
:t esse homem condições de aprendJl:tgcm rural. E quem pode dar? Quem 
pode dar é o Govcrno, atruv~s dc projetos que: possam levar à juventude: ru
r;tl os meios, não de aprendcr a ler ou cscrc~·cr unw carta, mas os mc1os de, 
na práticu, saber o LJUC é agricultur;.L Pois eu :tfirmo, o nosso homem dcsprc
p:tr;~dtl, desmotivado, ignorante, anillf:tbetu, não tem, na realidade, nenhum 
pod..:r de barg:tnha. Qual é tl poder de surganh:t que tem o ruricuga hrusilei· 
ru, coitado'! Sem nenhuma conccpçftn, scm nenhuma formuçào, sem nenhum 
aprcnditado par;t disputar nas urbe~ com o scu rroduto. :"'ão tendo l~lc po· 
der de harganlw, ni'tn tendo ele conccpçi'10 nenhum<!, como cle pudcrú 
dc.'ienvolver-~c 11:1 sua agricultura'! Jamais, Sr. Presidente e Srs. Senadores. 

Nós só podcrc:mus ter uma agricultura, quando c:stc homem evoluir c a 
cvoluçi1o dele: é fcili.l utravés du aprcndiwgem rurul. 

O Sr. El'ehislo Vieira (MDR- SC)- V .Ex• dá licença para um aparte, 
nobre ScmuJor'! 

O SR, AGENOR MARIA (MOI!- RN)- Com o maior prazer, Sena· 
dor Evcl{tsio Vieira. 

O Sr, Enhi~io Vielru (MDB- SC)- Este é o pomo fund:tmcntalque 
nú~ temo~ que ah:ançar pur:t dar dt:!!t:nvolvimcnto, niw !-tÓ it a~rup~.:cuúria 
hru~d~.:ira, mas aus dcmais ~ctor~.:s da economia hrasilcira. t importante nú~ 
levarmo~ ao produtor rural o finunciumento, o sbtcma de comerchtlititt.;Go. a 
clctrificaçitn, os preços mínimos compensadores, m defensivos, l'crtdJt.antc~ 
c lllllomai~. Mas, prwrttúrio, é habilitar o no~MJ ruralislil pura que ele tenha 
cuuJi~l1c~ de prndtmr mai'i atravé~ de melhore~; iudkc~ de produtivid;1dc 
Tudn que ~c litcr para o dcscnvolvimcnto da a!lrorecuftria dn Nnn.Jc~te, cm 

c~pecial, Ctlllhl tamhCm rar:t o sclor !'tt:cundltrio c tcrci!triu, tudo serú m.~uti· 
~.:ientc ~c n;tn babilitarnw~ u hmnc:m do Nnrdcstc. E i~~~~ C vúlido para tudo 11 
Bra~il. bte o ponto fund>tmental. Veja V, b.' o número redu1iJo, redutldis
slnw Jc escul11~ t~cnica~ de nível m~dill dc~tin<~d:ts it pr~.:paraçill) do homem 
para a ill!ricultura; o número rcduzidissimo de: e~cohts de Agronomia, nitn te· 
mos tCcnicu~ p:tr<t estar convivendo com nossos rurali.~ta~ c transmitir-lhes a~ 
nova~ descobertas que est~o ocorrendo :1 cada sem:m:t, a cada dia, a cu da ho
ra, no campo d:t agropc:cu:í.ria par:t qut: eles, tomando conhecimento, ~c 
tuientits~cm peln~ num~ conhecimentos piiTil produ1.ir mab, com nwb prü
Juti\·idadc. V. E.\•tcrn rillltc:-o de ~ubnt. E~tc é o punlo fund<amentul pum pu· 
dermu~ alcançar u desenvolvimento n:t agmpccuitria. Do contrário, nós tcre· 
mo~ sempre menor produtividade, sem alcançarmos preços competi vos Cllm 
(\~ prt)dUtMes externos. NrH) teremos condições, principítlmcnte, para partir· 
llltl'i para as e.\porÍaçllc ..... como hoje ocnrre com quase; todos os nosso~ pm· 
dutos agrícolas. Muito obrigado a V. Ext 

O SR. AGENOR MARIA IMDB- RN)- Senador Evclú>io Vicir", 
entendo que o Governo precisa ir uo encontro das caus:ts quc e~ti'to gcrandu 
toda~ essa~ distorções sociais na agricultura nacional. E as caus;1~. n;~ minha 
concepçiw, são; ;1 falta dc educação do povo, a falt:l de proti~siünalit:IÇào ru
ral desse: rurícola, a tributação quc incide sobre o produto bruto na mi'tn do 
homem do campo como uma U['lcmçrto comercial. Enfim, ê nccc~~úrio que o 
Governo v{t ao encontro dc:ssas causas, para que, no futuro, po11s:.t resolver, 
dc uma ve1 por toda11, o rrohlcma da :tgricultura hrasilcir:t. 

Eu me parabenizo com o Governo, na nova euforia que estú danOu a 
tnd;t :1 Nitção, de querer ajudar a agricultura. Mus, é preciso que se com
preenda que ajud:tr a agricultura é uma coisa, e resolver os problema~ do 
campo é outra tot:tlmentc diferente. A agricultura nJo precisa dc :tjud;t, elit 
prcci~;.t de l!oluçllc~, soluções para os ~cus problemas crónico11. E c~~a~ ~u
luçôes nfm cstfto sendo dadas, elas seriam dadas ~c realmente o Governo c.~e
cut;tsse um11 pnlillc;t ohjetiv;t, começando com o homem, como sendo estt: a 
pcç:t fundamental, cduc:mdo csse homem, dando ao rurícol:t condiçôc~ de 
comcrcialintr u sua produçfto sem sofrer, antecipadamente, uma tributaçi"to 
quc violenta a economia desse rurícola, c:nlim, criur, atravé11 de leis, Ctlll· 
diçi1e~ para que: o homem se sint:1 it vontade para trabalhitr c prodtuir. 

O Sr. Benedito Ferrcir11 (ARE!'o:t\- GO)- Permite V. Ex' um :tparte'! 

O SR. AGENOR MARIA IM DB- RN)- Com o m:uor pram. nobre 
Senador. 

O Sr. Btntdito Ferreir11 {ARENA- GO)- Nobre Senador Agcnor 
M;tria. \'.Ex' invoca. faz uma abordagem bastante: ampla sobre a prohlemú
ticot d:t agrurecuitriu Porque V. E:o:• sabe que, geralmente, comung:tmos com 
muito dos pontos de vista abordados por V. Ex•, mas há quc sc relc\';lr, 
nnhre Scn;1dor Agenor Maria, que o fulcro d;t soluçJo para todu cs~a problt:
mútica i: uma só; o lucro. Nós temos, cm Goiás, por exemplo, a efomargo. 
Desgraçadamente, é'' ún1ca e~cola de formução dc tratorist:ls que conhcçu 
no Hr:tsil. Este Pais tão controvertido, que prc:cisa tanto 'de tr:ttore~ c: dc mú· 
LJUin:t~ agrícolas neslit ~u;rimc.:ns1dão terrilt)rial. tem uma (mica e~col:t de fur
maçfto de tratorista. E o que é lument:í.vel, Sc:n:tdor Ag~.:nur Motria, í: que ela 
~'tVe ma i~ uu me no~ its mo~cas, porque a remuneraç~o oferccida :1 e~~e prufJ~· 
~inn.tl ni"ln é sattsfatór~:1. Enli:to, o no~so fa1endeiru, o nosso agncultor, m:tl 
rcmuner;tdo pela sua produçJo, prefere c:lc mcsmu arriscar, c :tcabar :tcontc
\.'endo de cle mesmo quebrar o trutor, subutili1.ur o trutur, ii d:tr unm rem une· 
rat;ltu just:t ao tratomta, a um profissionul qualincado. V. Ex' ~aht: que, dcs
graçad:tmt:ntc, mais de dois tc:rço.~ das sementes pl;tntadas no Bmsil, princi· 
palmentc nu úrca do pequeno produtor, ainda ni"lo srto de sementes scledll· 
n:tda~. ~la~ V, E.~'. comn eu, por c~.:rto, dt:vc cst<tr pelo mcnos t:~peranço~u. 
porque uma Uu~ g.r.mde~ provtdência~ que cl:unrtvamm ai cstú, u de.~burocr.t
tilit~àu. a simplilicaçrtu cnlim do crédito rural. Esse é um do~ pit~~os, agora o 
que rest;t ~aber, é outro :t11pecto, e, por isso, cu, V, Ex• t: os no~~os pare~ nesta 
Casa tcrcmo~ 4ue estar atentos. E que: haja aquilo que: é mab ~ignilicmivo, 
ou seja, uma hna remuncraç~o. uma remuner:tçito justu pura a produçüo, 
para que n custo, pura que o produto rural ucompunhe, pari pa.w1, tttdo 
aquilo que é comprado c consumido também pelo rocciru. Fora dai, nobre: 
Senadur t\genor Maria, toda~ essas medidu~ nào pa~sarüo de p~.:rfumariit, 
nüo rc~olverào o problema. Nossa~ eM:nla~ agrícola~. sabe V, b,t, ~à o pou
qub~irn:ls, mas toda~ elas qua~c que nciosas, porque ninguém, nc:-.tc: Paí~. 

que tem um pouquinho dcjuJ/o, prlll~.:tp:ilmentc tendo um pouco de llll c ui
).'.Uillil~ letra~. ahraça a agropecuúria, J11lrlJUC t:la realmente nrw C fS:Illlllll'fitti· 
\'il 

o SR. A<a::S<H~ ,'\1AUL\ (MDB- RNI- Senador Bcneditn h:rreira, 
;tgradc..,·u :1 dcl'erl:ncia dn ii parte de\', b.t \',I: :o;' como homem dn Cinvcrno 
~ D printt:IJ'll a rccnnhc:ccr quc o ~ctm rural e~tú na re:tlidade ah;l!ldnnadll, a 
~-~~mco,·:tr pcln ~ctnr da cdttl..'iti,'Úo. Na rc:tlidiidC, bit um deficit de tr;t\!Jfi~LI~. 
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no Br<~sil. extr<~ordinário, c isso rrcci5a dc:sararcccr. V. E:~' cumprcenc.la hcrn 
o seguinte: Os Municípios são os enc:mcgw.Jos d:ts estradas vicinuis, que si'w 
us estrac.l~ts que diio cscoamcnto n;ttural a toda produção ugricolu. no enlan· 
to, lalvez n:to se cncontn:m, nesh: P;d~. 3% de municípios que tenham rent:J· 
bilidade cerlu que represente o trabalho nessas estradas vicinais. O tr<~balho 
dc conservuçào dessas estradas vicin:tis fica a depender da situuçiio financci· 
ru tios municípios brasileiros, 

Ora, Senador Benedito Ferreira. se o trabalho de conservação d01s cstra
c.lus vicinais, que é o escoadouro nutural de tod<:~ a produçi'lo ugrícola dcpen· 
dc das condições financeirus dos municípios, vcju a que ponto chegou css;t 
<~gricultura! Nós niio temos 3% de Prefeituras, neste Puis, ou seja, das 4 mil, 
não ternos 120 com condições financeiras para conscrvurcm suas estradas 
normalmente! 

Outro aspecto: as professoras rurais são pagas também por esses mu
nicipios altamente dcficit:irios, Há municípios onde us professoras ganham 
abaixo do salúrio mínimo, ou seja, mais da metade ganhu abaixo do !!al:irio 
mínimo. De forma que o campo ficou relegado à própria sorte, 1: necessário 
mudar essa filosofia. A filosofi<t que está ui não pode continuar. 

Primeiro, há uma incidência tributária cobrada sobre operação comer· 
cial de um:1 agricultura f:ilida. Há incidência tributária cobrada sobre ope
ração comcrciul de uma agricultura altamente: deficitária no Nordeste, como 
é o caso do algodão fibroso, do sisai, da mamona, enfim, temos determiní.l· 
dos produtos no Nordeste que são deficitários c ficaram mais agravados. 
01indu, com a incid~ncia fiscal de IS%, muis 2,5% do FUNRURAL, sobrecur
regundo esses produtos na mão do agricultor. 

Essa filosona precisa ser mudada. Um prefeito ficar com o cncurgo de 
pagar as professores c de conservar as estradas vicinais, não é possível, por
que as Prefeitur<~s não têm como arcur com essa responsabilidade. 

Um outro aspecto é o da lilosofia no campo económico mais baixo. No 
Brasil, o financeiro sobrcpõe~sc ao económico, de uma tal maneira que quem 
tem dinheiro, no Brasil, dobra de capital, mas quem nilo tem dinheiro, tem a 
propriedade, tem a indústria c: depende de capital de giro alheio corre o risco 
de, trab<tlhundo, perder o que tem, porque a rc:ntubilidade do econômico é 
inferior~ rentabilidade do financeiro. Daf a necessidade premente: de o Go· 
verno, que diz todo o dia, pela imprensa, que quer resolver o problema da 
agricultura. quer encher a panela do povo, modificar essa filosofia. 

Eu não acredito que o Governo possa encher a panela do povo, dar con· 
diçàes ao proprietário rural, se não modificar essa filosofia, porque, no Bra· 
si I de hoje, repito, o financeiro se sobrepõe ao cconõmico de uma tal maneira 
que <ts pessoas que não têm capital de: giro correm o risco de perder o qui! 
tê:m trabalhando, porque a rentabilidade do dinheiro é muito maior do que a 
rentabilidade: do econõmico. 

O Sr. Bcnt•dito Fcrrclru(ARENA- GO)- Permite: V, Ex• um <~parte? 

O SR. AGENOR MARIA (MDB - RN) - Vou mais longe, quem 
comprou dólar cm janeiro c não cambiou está fazendo uma média superior a 
4% ao mês, em dólar. 

E, eu, não acredito que, no fim do <~no, nós possamos ter uma inOação 
interna inferior à desvalorização da nossu mocdu, porque, não tem lógica 
que o dólar suba 4% ao mês c a inflação alcance apenas 2,6%. Não, eu enten· 
do que a in!laçi'lo interna, até o fim do ano, se o dólar continuar nessa valo ri· 
zação, é lógico, é evidente, que a inflação será superior~ desvalorização da 
nossa moeda. 

Porque não cube na minha c01beça que: a desvalorização do cruzeiro seja 
inferior à inflação interna. 

O Sr. Lâznro Borbozo (MDB- GO)- Permite V. E•• um aparte? 

O SR. ,\GENOR MARIA (MDB- RN)- leio hoje nos jornais que a 
inflação cuiu para 2,5%, mas, nu soma, uindu é pouco, porque está u 3%, c 
nós esperávumos uma influçào menor. 

Ni'lo cube na cabeça do Senador Agcnor Maria que nós rossamos che· 
gar uo fim do uno, se continuur u desvalorização do cruzeiro nu propon;ão 
que v:ti, acím<:~ de 3,5%, com u desvalorização da moedu superior à inflação 
interna. 

Concedo :1 p:1luvru uo nobre Senador Lázaro Burhoza. 

O Sr. Llizuro Oarbozu (M DB- GO)- Senador Age no r Maria, efcti· 
Vilmente não é só nu cabeça de: V. Ex' que nào cube que u influçilo chegue uo 
lim do uno com upen:1s 20 e pouco ou 30%. Nào cube nu cnbeç;t de ningui:m. 
Evidentemente que nào i: o dólar ~1uc se valoriza, porque o dólar t:lmbém é 
uma nwedu lJUe vem sofrendo os efeitos dclcti:rios du inOução. A~ chanwdus 
minidcsvulori~:u;ilt:s, em vcrd>tde, ati: agora niw acomrmnhurnrn o c.lólur no 
cúmhio livre. V. Ext cu C usa suhem, perfcitumente, disso. Aproveito o hri
lhantc pronunciamento de V. Ex•, que versa, sobretudo, 11 respeito do dcscn· 

wlvimcnto d:t agricullura, rara cobrar do Governo providências concreta~ 
de ;lU.\ ii H\ :1 ;1gricultura. E intcrcss;1nte notar que, decorridas já algumas se
mana~ do famoso "p;.1cote da agricultura'', uté o presente momento nem :1~ 
agl:ncias do Banco do Brasil dispõem dt: meios para upreciar qualquer pro· 
rosta lh: fin:tnciamcniO ílgricola, A Agência do Banco do Brasil de Goiané
sia, nn meu Estado, não estft mais recebendo nenhuma proposta, ncm para 
cu~tcio, nem para dcsmatamcnto, nem para aquisição de m!lquinas, porque 
não tem recursos. Na semana passadu, a Agi:ncia de Palmeiras de Goiá~. 
urna d;ts mil is movirnenwda~ do Bunco do Brasil no interior do Estado, isso 
:tgora. hú apenas quatro dias, quando recebia proposta de um grande f;uen
deiro da região, rara aquisição de um tnttor de esteira, o gerente foi cnf:itico, 
dizendo ltquelc ugricultor: "não vou receber a sua proposta, para ficar mo
fando nas gavetas. Você i: nosso cliente c meu vizinho. O Bunco não tem re
cursos. Não temos meios para deferir esta ou qualquer outra proposta. 
Quando houver re:.:ursos, o avisarei, c você far:i a sua proposta uo B<~nco. 
Nào vou receber essa propostu, para ser mais um<t dentre as centenas que 
aqui estão morundo nus gavetas, porque não temos condições de atendê· 
las". Veja V. Ext que, por enquanto, até agora, tem sido apenas falácia. É 
prccíso que, efctiv:Jmcntc, o Governo entre no plnno concreto. E evidente, 
Senador Agenor Maria, que promessas não enchem barriga e, conseqUente· 
mente, não enchem panelas. 

O SR. AGENOR MARIA (MDB- RN)- Senador Lázaro Barboza, 
o problema da valorização do dólar, aqui, internamente, é um fato. O dólar 
valoriza-se no Brasil numa proporção assustadora. A mim pouco importa se 
ele não se valoriza til fora, mus está valorizando aqui dentro, c:, na proporção 
cm que se v<tloriza, o cruzeiro vai c<tindo. 

O problema da agricultura i: grave, porque, apesar de tudo que estão di· 
lendo, um g<~rrote continu<t valendo, para financiamento do Banco do Bra
sil. dois mil cruzeiros, c uma vaca-matriz fica cm novecentos cruzeiros. Ora, 
pelo um o r de Deus. onde vamo r comprar um garrote por dois mil cruzeiros, 
se V, Ext mesmo enjeitou quatro mil cruzeiros por seu bezerro desmamado? 
A situação é esta: se V. Ex• enjeita quatro mil cruzeiros po um bezerro des· 
mamado, o Banco do Brasil está financiando um garrote: com dois mil cru
zeiros e a v<tca-matriz com cinco mil c novecentos cruzeiros. 

O Sr. Lázaro Barboza (MDB- GO)- Cinco mil e novecentos cruzei· 
ros rossivclmente no EstadO de V. Ex•, porque: no meu esse: teta é apenas 
de três mil cruzeiros, quando o preço de uma matriz comum, gado p~ua cor
te. ~ cerc;t de sete mil e quinhentos, oito mil cruzeiros. 

O SR. AGENOR MARIA (MDB- RN)- O mais gravcó que o Dan· 
co do Brasil, mesmo financiando essa importância, não tem o dinheiro, não 
tem recursos. A Curtt:ira está fechada por falta de recursos. Não há dinheiro. 

Vou rn<tis longe, Senador Lázaro Barboza. O diarista permanente:, nas 
propriedadcs do Nordeste, tem uma di:iria de cinqUenta cruzeiros, tem casu 
para morar, tem água, tem leite, tem lenha. Pois bem, oito diaristas pc:rm<t· 
nentes falem média de quatrocentos cruzeiros por dia, ou seja, dois niil cru
lt:iros por semana. Sábado, na minha regi:lo, não se trabalhu, porque é dia 
de feira, domingo, dia santo. Então, oito homens, trabalhando na lavoura, 
fazem, por sem<~na, dois mil cruzeiros, ou seja, por mês, oito mil cruzeiros. 
Grande pttrtc das propriedades que tC:m oito diaristas permtlnentcs está dis
rcnsi!ndo esses trub<tlhadorcs, porque a rentabilidade du propricdade não dá 
pana responder por essa obrigação financeira com esses diaristas. Então, 
veja-se bem o paradoxo deste Pais: oito homens trab<tlhando no campo, o 
campo que precisa produzir c se desenvolver, esses oito homens ganham me
nos que o meu motorista <tqui no Senado, motorista esse que ganha pouco, 
mas ganha mais do que os oitJ? hom~ns que trabalham nas fuzcndas do Nor
deste, c trabalhando diariamente, E este: o paradoxo. A que ponto chegou 
esta Ntu;rto'! . 

As distorções sociais agigantaram-se numa proporção que, sinceramen
te, ou o Governo modifica a filosofia ou não sei para aonde vamos ser arras
tados, porque esta é: u grande verdade: umu propriedade médi11, mais para 
pcquenu do que: para mi:diu, com oito homens trabalhando, não tem rentabi· 
lidude pum pugar esses oito homens, porque o preço do ulgodào não acom
p;mhou o preço das utilidades. A cada ano que passa o homem precis;,t de 
nwior qu:mtidade de ulgodito rara Cllmpr;~r menos utilidades. 

O Sr. Eld1ísiu \'lclrn (MDB- SC)- Permite V. Ex• um <tpilrtc'! 

O SR. ACENO R M,'RIA (MDB- RN) -Peço permissão uo l'rcsi· 
dente paru conceder o Ultimo ó!parte :to Senador Evelúsio Vieira, que há mui
to me havit~ pcJitln. 

O Sr. En~Júslo Vldru (M DU- SC)- Serei rúpido, Senador. V. b• es· 
lnmha a dcsvalori1açào cambial quase C1Ue sem;malmcntc. Do ponto de vislu 
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do Governo, hú unwjustilic:.ttivu: cssus dcsvaloriziu;õcs acontecem para pu.,. 
~ibilit:.1r :1s exportações das multinacionais. 

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

O SR. AGENOR MARIA (MDB- RN)- Muito obrig:~do, nobre 
Coleg:.1. 

Sr. Presidente e Srs. Senadores, se o Governo conseguisse o milagre, 
porque isso é muis do que o milugre, de chcgurmos ao fim do ano com ii dcs
vahJritaç~n do crut.cirn superior i1 inn:1çào interna, cu uté me c:llariu. Mas, 
:-.c pegilrnw.~ ;Is cstatísticils, veremos que nr10 li vemos um sO ano- e nem po
dcr~:mos ter- cm que :1 innucr10 interna fosse infcrillr à desvalorização da 
moeda. Isso é grave, porque: nrto sO avilta ;1 moeda, como condena o Pais 
como naçi'to. P:tra faciliwr o exrortudor, o Governo cria condiçõc~ para que 
cs.~c c: .. port<~dor, como pessoa física, exportiindo ou importanto. melhore de 
situaci'w. Mas a situ:u;i'w do Puís como nação, ii cada ano que russa, fica 
mais difícil. 

Pergunto, eu dependência financeira do Brasil, na prororçito alarmante 
cm que vamos'! 

Vejam quc domingo, agora, o Sr. Ministro da Agricultura vui aos E:-.ta
dos Unidos, vai convencer as autoridades do Banco Mundial que i: rrcciso 
dinheiro pura desenvolver a agricultura brasileira. É mais dinheiro cmprest:l· 
do. Este Puis estú tomando dinheiro emprestado diariamente. t\gor;t n~o C 
mais semanalmente. Pode-se pegar os jornais c verificar que diariamente pe
dimm empréstimos em qualquer parte do Mundo. E o Brasil que está ali, to
mando dinheiro cmprestudo, numa dependência nagrante. Essa dependência 
financcim vai-se trunsformar cm dependência politica, porque, Sr. Presiden
te c Srs. Senadores, ni'to acredito possamos ter independência polític:~ :-.c a 
nossa dcpcndéncia financeira a cada dia cresce mais. 

Com relação aos empréstimos, o Prefeito do Kio de Janeiro vi:~jou na 
semana passada; o Ministro da Agricultura vui viajar domingo. As vezes te
mos no exterior 30 pessoas do Governo atrás de empréstimo- empréstimo 
nu campo municipal, empréstimo no campo estadual, empréstimo no cnm· 
po federal, fora os empréstimos na órbita dns emprcsus estatais. Es:-.a ~oma 
de empréstimos vai redundar em que- pelo amor de Deus-, scn~o numa 
dependência flag rim te deste Pais?! Qual a independência política que podere· 
mns ter'! 

Estão falando agor;t nu abertura, no Brasil, de um escritório dt1 OLP, 
iniciativa que reprcsent:l, ni'lo resta a menor dúvida, uma amc<.tça it nossa 
trantJllilidade, pois até hoje esses elementos só trataram de f;tlcr todo tipo de 
iHrUill,'i.l. 

Tenho lido ultimamente noticias acerca de apreensão de muitos setorc~ 
n:tcionuis u rcspeito da abertura desse escritório. 

Se o Brasil permitir que se abra esse escritório, o que isso represcnt;trú 
scni'to um :I dependência: dependência no campo do petróleo. Se ii dependên
cia no campo do petróleo dú condições para a abertura de um e:-.critório da 
OLP aqui, o que ~crú fator de temeridade para a nossa tranqUilidade, o que 
representa, então, a nossa dcpcndi:ncia financcim'! 

Sr, Presidente, Srs. Senadores, na Inglaterra o escritório da OLP é um 
centro de agitação, Por que, então, abrir esse mesmo escritório aqui no Bra· 
sil, o que vai representar- não resta 11 menor dúvida- também um centro 
de ngiwçào nucionul'! 

Voltando uo tema agricuhura, Sr. Presidente, paru que possa dcspcdir
mc do Senado, na tarde de hoje, eu solicitaria do Governo providências pa
ra, cm primeiro lugar, resolver o problema da tributação que incide sobre o 
produto agrícola bra."iilciro, pois esse tributo não pode incidir como umu 
simples operação comerciul; u incidência fiscul deve ser tida como umi.l ope· 
ruçào sobre os lucros. 

Nrw me conformo, Sr. Presidente, cm ver a agricultura brasileira sofrer 
urn:~ tributuçào de 15% incidindo sobre o produto bruto, na mlio do homem 
que produz. Ess:~ incidênciu fiscal nlio pode ser cobrud:~ como uma mera 
operuçào comercial. 

Em segundo lugur o Governo deve lcvur à juventude rurul it uprendit:l· 
gem rural. dando ii juventude a rrolissionulizaçilo rurul, rrerarando ll nos~o 
ruricolii, pois ~ú preparando o homem poderemos ter uma ugricultura desen
volvida. 

A!!radceendo a deferência da Mesa, ~nlicitariu do Governo ;ttcn~fln 
rara os problema, ora ventilados pur mim, da trihl1na da Cas:1. 

Muitn obrigado, Sr. l'rc~idcnte. (Muito hcm~) 

O SR. PRESII>ENTE (Nilo Coelho)- Conccdou piiluvra ao Sr. Sena· 
dor Ciabriel llerme~. 

O SR. GABRIEL IIER!\IES (ARENA- PA. Pronuncia o !-.eguintc Ui~
~.:ur~o.) -Sr. Prc~idcnte, Sr~. Scnadurc~: 

Mais uma vcl, venho a cstc relnúrio levantar a minha VOi'. cm torno dm 
protllcmas rclacion:~dos com os v;ilcs do Toc:~ntins e do Araguaiil, 4uc tenho 
clilssilicado como dos vules de mitior futuro dentro dcstc nosso imenso terri
tório brilsilciro. 

Hoje, Sr. Prcsidcntc, vou fazer dois registras: um reltllivo i1 visitil d;1 
quase tnlitlidadc dos rcprcscnwntcs do Est:idu de Goi!1s nu As~cmbli:iu Lc· 
gi~lativa. ;~o nosso Estado c i1 m1ssa Assembléia Legislativa dLl Par[L 

Pela importância, pela significação c pela oportunidade dos assuntm 
trutadm pelos rcprcsenltlntcs dos dois grandes Estados, lig,adtlS, cm toda a 
\'ida dn Brasil. pnr filtn~ histúricns, Sr. Presidente. ii essa visitaligurn-se Wm· 
hCm manifest:.tçõcs de rerresentttntcs de Mato Grosso. Os repn:~cntantes do 
Eswdo de Goi:Js chegaram ao meu Estado c foram c visitaram ii rcgii'to de 
Tucurui, de Trombetas, além de outros pontos do Est:tdo, mas associa mm, a 
vi~ilil- pelo que significa para os dois grandes Est:tdos c para o centro do 
Brasil- :to aproveitamento, hidroviitrio, que tanto defendemos, do Tocan
tins, que farú deste rio a maior via navegúvel, o caminho de trílnsito econó
mico de maior significação parti o Brasil. 

O Sr. Lázaro Barhoza (M DB- GO)- Permite\', Ex• um aparte, emi
nente Sen:tdor G:~bricl Hcrmes'J 

O SR. GABRIEL HERMES (ARENA- PA)- Com muita honra. 

O Sr. l.lÍ111ro UnriHilll (MDB- GO)- Eminente Senador, a amizade 
fr:ttcrna c a vizinhanç:~ do Est:tdo de V. Ex• c do que tenho a honra de repre
sentar. ne~ta Casa - o Estado de Goiás - nasce, sobretudo, da idcntifi· 
cucr1o de seus problemas comuns, como por exemplo os dos vales do Ara· 
f!Uaiu c do Tncuntins, da luta que V. Ex• cmprccndc, com aplausos de todos 
nús, para a construç;ltl dilqucle enorme c fabuloso trecho hidrovir1rio, que 
uma vci' construído, unw vcl utilizado com a construção daquelas eclusas 
que j:'t csti'10 previstas, dar~ o <~o País, se não me falha memória- c acho :tté 
lJliC V. Ex• a~sim o definiu- o rnilior curso navegável cm !1gU11 doce, pelo 
menlJS. Estive cnm vúrios dos represcntilntes de Goiás, quc píirticip:tram des
sa vi;tgcm rrnvcitosa iiO Pará, c eles me fularam encantados nno itpenas da 
hospitalidade ruracnsc n1:1s, sobretudo, do proveito em que sc revestiu a via
pcm. dado o c:.trútr:r de estudos que: puderam empreender, na visit:~ à rcgii'to 
de Trombetas. na trnCil de infl1rm;1çilcs c opiniões com os rcrrcscntantes ra
racnses. Em parl<~mcntares goianos csti'to- posso dizer ii V. Ex•- ali na· 
dn,, com o cspíritn que pre.~idc os rcprc.~cnwntcs do Par!i, de fazer com qut~ 
~lqut.da vasta regii'tn :~malúnica, de Goiús e do Eswdo de V. Ex•, rossa ter tiS 

-;uas riquetas arrll\'eitadas, c principalmente possa ver concretitHdn o velho 
mnhn de Couto de Milgalhrtcs, dll n:1vcgaçr10 do Baixo Aragu:lia c Toc:tn
tins. Par;1héns a V. Ex• relo registro que faz nesta tarde, 

O SR. c;,\RRIEI. IIERMF.S I ARE!'~ A- PA)- M'u ilustre colega, 
muito me honm n ;1partc dc V. E,•, c quando :tli presentes rcprcsentantcs do 
Estado dt: Gui;h, t:ra lt:mbrado por Dcputados do meu Estado c Deputados 
btaduais de Goiú~. c.\itt<nnentc. us velhas ligações que vém do grande Couto 
de ~·1ilgalhites, a~ vcllws 'liguçõcs l.jUc vêm de um passado não muito recente 
rn;t~ bem distante. Os dois grupos de Derutados,juntos, mostmrum ii imror· 
túnda de Tucuruí, 41 irnpurtúnci;t da hidrovia c a nect:ssidiidc d;t construção 
da~ eclus:ts: c cm ;tpclo conjunto, dirigirilm-se i1s duus Asscmhéi;ls, a Sua Ex· 
~cléncia Ll Scnhm Presidente da Rcpúblicu, em um manifesto cujo teor vou 
ler, para 4ue conste dos nossos Anais. Dilia o manifesto: 

O teor do manifesto das duas Assembléias Legislativas que será dirigido 
ao Chefe da N;u;itll é o seguinte: 

"bcdénci:~: 
Na feliz oronunidadc: de um encontro objetivando fortalecer :1 

intc!!T:IÇiHJ parlamentar rcgionul e estudar problemas comuns, a to
talidade dm deputados às Assembléias Legislativas dos Estados do 
l)arú c Goiús vem ii presença de Vossa Exceli:nciu munifestur sua 
intciru confiança na consecuç~o de medidus import:tntcs, no ilmbi
to federal, para o rro~resso dit Anwlúnia e felicidade de seu povo. 

Rcfcrinw-nos, E .... cclénciH, li anunciuda decisão de definir 
corno prioritúria na atu:tl adrninistnu;ào, rara o sctor de tmnspor
te,, a con~trucr1n de eclusas na barm~cm da hidrclétrica de Tucu
rui, primciru grande passo visamln a navegabilidade Lia hidnwia de 
ci\n Ttll.:antirh-:\raguaia. 

Além da tmpnrtúncia Jcs~c liUC ~crtt ll rnaiur eixo hidrovi(rrio 
hra~ileiro lhl wntido norte-~ul par;1 a inte~rai,'Üo, cni ternws Jc 
tran~portc, de gr<111de~ Úrca' dn l•ab, LI flll\Cncial hiJrclétrkn, CUjll 
aproveit;Jmcnto 'c inil:ia c111 Tucurui, devcndn postcriurmcnte ~cr 
cnntrmwdo i:tllll outro' prnjctm de intcrcs~e csiraté~ku, permitirú 
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qui! o~ investimentos do ~elor energ~tico sejam tumbém utililados 
..:omo nhras de correçr1o e aumcnto de navcgubilidadc. 

A~sim Excelência, os represcntantes do povo do Parla c Goiás 
rc..:chcm com profunda alegria :1 decisão do Governo Federal de 
dar tratamento priorit(lrio f1 construção de eclusas nu barragem. 
Ganhnndo contornos dc Albrás·Alunorte, Tucurur, Carajás, e o 
mais importante, a est:Jbilil:lçào d:~ navegabilidade nos rios Tocan. 
tin~ c Araguaiu, tul providência mudará a fisionomia sócio
económica dc grande parte do território brasildro: a navegabitida· 
de dos rios Tocantins c Araguaiu fará com que surjam as grandes es
tnJdas li4uidas pelas quais se escoar!a u produção de diversas Arcas 
c que levarlíu, u milhões de brasileiros, os benefícios do progresso, 
a cfctiva participação no bem-estar nacional. 

A decisão do Governo Federal, portanto, apressará a concrcti· 
t:lção dos nossos idcaís comuns de paz e prospcridade," 

Seguem-se as ussinaturas dos Deputados Enio Pascoal, presi
dente da Assembl~ia de: Goiás; Adjair Lima c Sílva, Dc:rval de Pai· 
va, Turim Azevedo, Wolncy Siqucira, Wander Arantcs, Wolney 
Martins, Sérgio Caiado, Frederico Jaime, Juracy Teixeira, Costa 
Uma, José Denisson, Osório Santa Cruz,Humberto Xavier, Mauro, 
Borges Filho, Hélio Brito, Unia de Paiva, Hclenês Cândido, Juarcz 
Magalhães, Gilson Machado, José Elias, Eurico Veloso, Clarismar 
Fernandes, João Fclipc:, Waterloo Araújo, Alzira Gomes c Apare
cido de Paula, todos como integrantes da Comissão de Integração 
Parlamentar - COINPAR." 

E o as~inaram, também, os representantes da Assembléia Legislativa do 
Eswdo do Pará. 

Sr. Presidente, al~m de cogitar desse apelo, para que o Governo desse 
toda ênfa~c c ni10 atrasasse a construção das eclusas c da hidrovia do Tocan
tins. dcscjll penetrar em outros problemas ligados aos interesses daquela re
J.dào do centro do Brasil, dos vales ricos do Tocantins e do Araguaia. Este 
<1to significativo nós o registramos, Sr. Presidente, com a maior satisfação. 
Mus, nrm podemos deixar de ligá-lo, como não o deixaram os representantes 
de Goiús t: do Parú naquele Encontro, com os outros fatos que também inte· 
ressnm it região, ou sejam os fatos do aproveitamento racional, dentro de 
um plano intcgr;tdo do Tocantins c do Araguaia, isto ê, o aproveitamento ra
cional do tmnsporte pelos rios, a hidrelétrica, o turismo, a irrigação coes
coamento do ferro da Serra dos Carajás. 

A propósito, Sr, Presidente, queremos ler, para que conste tamb~m dos 
nossm Anais, para que chegue às maõs dos responsáveis c para que a Com
panhi:t V;llc do Rio Doce:, que está chamando a si a responsabilidade de tcn
tm uma fcrruvi:t, de atrasar o empreendimento integrado, que deve ser de 
fundo llilciumll, um empreendimento integrado de valorização de toda a re
gião, o cnmcntf1rio da revista especializada Mineração e Mela/urgia, n' 409, 
de :~bril do ..:orrentc ano, artigo <tssinado pela lutador que conhecemos, o Sr. 
A. Machado Frunça, que diz: 

Volta :.1 b:.~ila o Projeto Carujás que vai completar I O anos. lni· 
ciado no Governo Médici c ati v ado no milagre brasileiro cm pleno 
hunm de 1973, entrou cm compasso de espera no Governo Geiscl 
com a rctirada da Unitcd States Stccl c dcsntivaçào parcial em 
1977, c entra agora pelo Governo Figueiredo diante de perspectivas 
de scr rcmivado com us decluruçàes do futuro Ministro das Minas c 
Energ.i:1- Sr. Cesar Cais, de que as utividades da Cia. Vale do Rio 
Doce passuriío u se concentrar mais no minério de CarujAs, c que a 
privatizução dus empresas de seu Ministério poderia começar por 
esse Projeto, O próprio Sr. Eliczer Batista, futuro Presidente du 
CVRD, disse à imprensa que vui dedicar sua administração, pri
meiro l1 irnpluntaçào do Projeto CurajAs. O Projeto CarujAs, de 
prnpriedudc da Amnzõnia Mineração S. A. (subsidiftria total du 
CVRD) foi objeto de grundcs c demorados debates no Clube de 
Engenharia, quundo se questionou o porque da ferrovia e não da 
hir.Jroviu pura escour o min~rio. Os engenheiros du AMZA de expc· 
riênr.:i:t c mentalidade fcrroviárius, refutaram o Dr. Brusilio Accioly 
d:t revislil Porto t' Nm'irl.f, o grande defensor da soluçUo nuviul para 
Canljfls, buscados nas seguintes premissas: 

• O merendo trunsoceilnico de navios de grande porte, c,;igin· 
l!o navios de ~50.000 toneludas (Oft'•Oi/J, trunsportundo rcrro puru 
o Oriente Médio e a Asia e retornundo corn petróleo, só no Porw 
de ltuqui (nwranhi\o) encontraria um c01hu.Jo upropri;ado piii'U LI I Til· 

r:1r. 

• De ltaqui para Cuaj;is o cuminho mais próximo cconomi
!.:amcnte scri:1 uma ferrovia de cerca de 850 km .• cruzando o punta· 
nal dn dclta da ilh:t de Sim Luis, atravess:~ndo 50 rios caudulosos, 
enfrentando a con~truçào de uma ponte sobre o rio Tocuntins, c o 
pior. cm tona montanhosa subir a Scrra dos Carajás a 700 metros 
de ;lltitudc. para atingir a clarcira N4, onde se iniciaria a lavra. Só 
css:~ scrra a ser conquistada cquivaleria cm extensão a uma estradu 
Rio-Pctrópolis. 

• A soluçito hidroviári:t seria inviável uma vez que o Porto de 
Belém, ou qu:1lquc:r outro que fosse, construido na saída do Toc~m· 
tins. nf1o pcrmitiriu n:~vios em tonelagem ~upcrior a 60.000, 

• O projeto intcgrado porto-ferrovia-mina beneficiaria a 
economia de toda a região intcriorana do Maranhão. 

O porto proposto na Ilha de Guarás (Espadarte) seria invíá· 
vcl em virtude do problema de assorcarnento, cxi'gindo constante 
dragagc:m do canal dc navegação. Segundo B. Accioly, muitas in
formações a respeito foram sonegadas, 

Rebutc:ndo as premissas ferroviárias: 
• O mercado transoceânico de navios de grande porte ore-oil. 

partindo do Brasil para a Asia (Japão) c retornando via lrà para 
encher os porões de óleo, está em perigo, enquanto que os mercados 
norte-americano, mexicano, da Amêrica Central c paiscs europeus. 
apresentam perspectivas de crescimento c oferecem maior segu
rança, não exigindo tonelagem de grande porte. Navios de até 
60.000 toneladas poderiam partir do novo porto a ser construido 
pelo Projeto A/brás (alumlnio) cm Vila do Conde (Barcarcna), prb
;~;imo a Bel~m. Segundo informação atualizada, este Porto de 
Albrás dever!a ter sua construção iniciada ainda este ano, já tendo 
sido concluído o respectivo projeto de engenharia prclimínur. 

E com o min~rio de ferro, de manganês e outros minêrios de 
Carujá:;; já bencilciados, em usinas a serem construídas na própria 
rcgitto, o transporte pelo rio Tocantins até Bel~m ou proximidades 
seria extremamente económico, até mesmo em pequenos navios. E 
mesmo scm o beneficiamento dos min~rios, ainda assim seria eco
nomicamente viável o transporte pela hídrovia do Tocantins. 

O grupo liderado pela ,\ndrade Outierrcz estaria disPosto a 
participar do empreendimento se de sofrer algumas modincações, 
sobretudo quanto ao seu porte. Os t~cnicos das empresas nacionais 
interc:ssudas :tcham que: sc houver uma redução nas dimensões do 
Projeto, elas ['JOderào participur do capital da Amazônia Mine· 
raçrtu. Em princípio, são dc opinião que é viável instalar uma pc
quen:t siderúrgica nas proximidades de Curajás, c acham que há 
condições de comercialização de certa quantidade de aço na pró
rria região amazõnica. Segundo o ex-Ministro da Indústria eCo· 
mi:rcío- Sr. Calmon de Sá, a implantação de mini-siderúrgicas no 
Puis ainda estaria em estudos, "mas tudo indica que elas sà"o viá· 
veis. conforme estudo feito pela Companhia Vale dl) Rio Doce". 

Por que não começar logo u reativação do Projeto nessas no· 
vas bases'! E mesmo com a participação estrangeira ~n privatização 
de todo ou p:.arte do empreendimento? Embora afirmando que a 
privati;wçrto dos projetas da CVRD sedarA somente com a lide· 
mnça de empresas nacionais, o futuro Ministro das Mi nus c Ener· 
giu admitiu recentemente n possibilidade de participação de empre· 
sas c:stmngeir:Js como sócias cm empreendimentos da PE· 
TROBRÃS. O próprio Prcsid•nte da CVRD- Sr. Roquete Reis. 
cm entrevista i1 imprensa cm junho/77. afirmou ser "rundamental 
parn nós começarmos a execução do Projeto nào só para tornar de· 
sinteressunte outros projetas de mineração 'no mundo, como tum· 
ht!m porque nfto teremos o que dizer se niio o fizermos, já que ale· 
gamos que o Projeto não era executado por causa da U .S. Stcel", 

O Presidente Gciscl, di~cursando na instalação da IX Confc· 
ri:nci:1 Br:tsileir:t de Com~rcio Exterior, em maio de 77, destacou o 
:1roio do Executivo b iniciativu privadu, mas disse que não se abre 
mito da crnpresa estrungcira "considerada também um agente do 
progresso: "A ela nào se atribuíram favores especiais, mas, contru 
ela niio se discrimina". Alirmando ainda o Presidente que nu con· 
quistu de mcrcudos externos companhias cstrungciras operando no 
Brusil c nucionuis "estão do mesmo ludo", E o Ministro Ueki, fu· 
l:traJn ~~ irnprcnsu cm uhril de 75, explicou ser desejável-· mas n!\o 
ohrigatúrio- LIUe ll contmle do t>rojeto Curuj{ts licilsse cm màof. 
brasileira.~. O dr.talhe de o controle nucionul niio ser ohri1~ut6rirJ 
prcndcr-~.L'·ÍU ao fato dL' us l!!i'i hrusilcir:t~ serem hast.tnte ri~~idus e 
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obrigarem qualquer c:mprcsu criada no Puís pura explor:tçilo mine· 
rui :1 operar no regime de concessão, sujeitas, portunto, a controle 
di reta do Governo. 

A equipe que permanece na AMZA insiste em tocar o projeto 
ferrovi{trio, tendo conseguido iniciar o aterro a partir de São Luis, 
de um trecho de 80 km., futuro leito da fe:-rovia. 

Seria realmente viável umit ferrovia nu selva amazonica, com 
índicc·pluviomí:trico assustador, com muis de 8.00 km, de extensão, 
cobrindo pii.ntanos no Maranhão, 50 igarapés (rios caudalosos em 
tempo de chuv:t), um rio contincnial (Tocantins) e uma serra, a de 
C:1mjús?. 

Se não bastassem esses argumentos, poder~se-ia acrescentar 
mais um, contundente: a famosa "ferrovia dos I .000 dias" anuncia
da pelo Ministro Dirceu Nogueira, a Ferrovia do Aço, aqui no Sul, 
Belo Horizonte/São Paulo, pcrtinho do progresso, 

Passudos os mil dias e muito mnis, ela ainda ui está, long de 
ser concluída. 

O Projeto intcgrado porto-ferrovia-mina beneficiaria a in· 
tcgmçào c a economia de toda a Região interiorana do Maranhão. 
O que reulmcntc interessa dizer é que uma ferrovia não traz tantos 
benefícios colaterais como está proposto no Projeto Carajás, Existe 
um bom exemplo disso na área amazónica, que é a ferrovia instala· 
da !1 20 anos pela !COMI no Território do Amapá. Quais foram os 
efeitos econômh:os multiplicadores dessa ferrovia, até agora?, 

Toda a orientação dos dirigentes da AMZA parece se concen· 
trar numa obcessão ferroviária, sem procurar uma forma concilia
tória entre os interesses nacionais c atê estratégicos (uma ferrovia é 
muito mais vulner!tvel a ataques, inclusive por suas pontes) c os in
teresses económicos. 

O Porto da Ilha de Guarás seria inviável, sim, para navios de 
grande porte, mas não para navios de até 60.000 toneladas, c Tucu
ruí é uma realidade; a construção de um sistema de eclusas no To
cantins torna-to-á navc:gávc:l em toda sua extensão, abrindo todo 
um imenso caminho para o mundo c para todo o Brasil, e de grara 
para os exploradores de minérios e de outros produtos, 

A idéia r,xa ferroviária da AMZA (ou da CVRD, o que vem 
dar no mesmo) chegou a tal ponto que ninguém colocou qualquer 
obstáculo à construção do aterro dos primeiros 80 km, da pretendi· 
da ferrovia, a custos vultuosos, partindo dC,São Luis na dirc:ção de 
Carajás, São 80 km, duvidáveis, uma vez que a questão ainda está 
em aberto. Se se usasse um pouquinho menos de obccssào e um 
pouco mais de lógica, fosse qual fosse a solução nnal que ainda se 
questiona, o óbvio seria iniciar o leito da ferrovia a partir de Cara
jás, 130 km, até Marabá, atingindo as margens do Tocantins, pois 
caso houvesse uma reformulação do Projeto, optando por uma so
lução hidroviária, os 130 km, iniciais a partir de Carajás não seriam 
perdidos para sempre, mas poderiam ser aproveitados tanto para 
uma solução só ferroviária quanto para a opção fcrrovia-hidrovia, 
que é a mais pedida pelos interesses nacionais e pelo bom senso 
económico. 

Conforme foi muito bem colocado pelo Eng9 Brasília Accioly 
cm artigo no número de janeirof79 da revista .. Portos e Navios", 
faz-se: mister apurar se a '"decisão'' de prosseguir com a ferrovia 
continua válida, compatível com os objetivos nacionais c com as 
grandes mudanças na conjuntura externa c interna decorrentes 
principalmente da crise energética, uma vez que a hidrovia (Tocan
tins) já vem sendo executada pela ELETROBRÁS, possibilitando 
poupar bilhões de dólares cm investimentos- c pelas implicações 
no desenvolvimento regional c nacional, Cnrajás exige esclareci
mentos, debates c uma urgente reavaliação sob todos os uspectos. 

Com a pal:1vra os acionistas da Vale do Rio Doce. 

Oru, Sr. Presidente, tive: já oportunidade de demonstrar, de expor, de 
descrever o inicio du construção da hidrclétricu, das instalações da industria
lizução da bauxita c: do porto em Vila do Conde. Tive oportunidade de mos
trur que esse porto ser{l uparc:lhudo ni\o só para navios de sessenta mil tone· 
I adas, mus poderf1 ser até p:1m na\•ios de cem mil toneladas. 

Tive jfl oportunidade de mostrar que esse porto também será o porto 
nntlc os navius trariJ(> Petróleo rara t11dos os centros do Brusl, uté Goiás, uté 
lllra)lilh1. Em Viln do Cn11de l~starú a nos'i~l compunhia, n nossu POR· 
TO BRÁS. ptlis C!-lsa ClllPIC)III f;trú dentro em bn:ve o rrojeto que se dcstinu 
:10 dcscmbarqiH.' dn rc.:ll'Óicu ~- n:linat;!w. Como voltariio os nuvios, os pctro· 
Jc:irns, vat.ios! Ni'Jo, tcr~•.J can'>l dt: r1:tm no natural, sel'lt o ferro du.~ Curajfls. 

O Sr. Pedro Simon (MOO- RS)- V. Ex• me permite um upartc? 

O SR. GAIIRIEL HERMES (ARENA- I' A)- Ouço V. Ex• 

O Sr. Pedro Simon (MDB- RS)- Apcm1s paru dizer u V, Ex• que o 
Lidcr de V. Ex•, Senador Jurbas Passarinho, chumado uo telefone, niio lhe 
pOde dur ap:1rte, mas se estivesse presente esturia totulmente solidú.rio com a 
munifestaciio de V, Ex• 

O SR. G,\RRIEL HERMES (ARENA - PA)- Fico grato pela co
munic:lçllo de V. Ex• Muito me honra o apoio do estimado Lfdcr, que só en
grandece nossus palavras. 

Continuarei a leitura do artigo do Sr. França, que mostru_que as incon· 
vcniênci:1s da ferrovia que se tenta iniciar é uma iniciativa, agora, da Vale do 
Rio Doce, c foi idéia da U .S. Stecl, ainda untes de o projeto ser só da CVRD, 
o grupo hn1silciro, c saiba o Senador que o projeto da ferrovia é da Compu· 
nhia United Steel, t:1lvez, interessada cm vender trilhos e máquinas, 

Sr. Presidente, nl10 somos contra a construção de ferrovias, mas acha· 
mos que as obras públicas tém sua oportunidade, que precisamos comprecn· 
der a situ;Jção difícil que o País enfrenta. Sabemos da dificuldade para ~e ter· 
minar obras que foram iniciadas em governos anteriores e tememos rl"lr mais 
umu u ser começada e, depois, ficar parulisada. Dez anos parou es!)e iJ:-ojeto. 
Quantos anos serão precisos por uma ferrovia, de diffcil construçàll 4uando 
dentro de três ou quutro unos e meio, sem dúvida nenhuma, Sr. Prciiidcntc, 
teremos concluído :.1 hidrovia do Tocantins, com as eclusas prontas, com o 
rio navegável, e, o Porto em Vila do Conde. 

Sr. Presidente, este rcgi~tro se fazia necessário e como parte dele tam· 
bém leio, pan1 que conste dos nossos Anais, o artigo du Revista Portos e 
Rios, de 7 de maio de 1979, que diz (vou concluir, Sr. Presidente:): 

A INVESTIGAÇÃO DE CARAJÁS 

Brasi/o Accioly 

Temos em mãos seis documentos, com timbre da Amazônia Mineração, 
que muito ajudam a desvendar o caso Carajás. Um, o contrato social ou cs
taJuto da empresa, r,rmado pelo próprio presidente da CVRD em junho de 
1970, em que já está expresso o propósito de construir e explorar uma ferro
via, conforme a intenção manifestada desde o inicio pela U.S Steel. O segun
do documento reproduz a súmula de uma conferência do presidente da 
CVRD (c AMZA). na Escola Superior de Guerra, no dia I de setembro de 
1970, constando da mesma a informação de que a solução (ferroviária) esta~ 
v a orçada em 400 milhões de dólares! Dois outros são os pareceres elabora
dos em 1972 pelos engenheiros J.W. Johnson, americano, Consultor da U.S. 
Stel!l, e Victor F. Motta, consultor da CVRD, sobre as condições naturais 
pura a construção de portos na foz do Amazonas (solução nuvial) e cm Ita
qui {alternativa ferroviária). Nenhum desses pareceres conclui pela inviabili
dade técnica ou econôniica do porto para a alternativa de transporte do mi· 
nêrio pelo Tocantins. A viabilidade do porto amazõnico roi atestadn poste· 
riormcntc pela PORTO BRÁS, pelo Geipot c pelo Ministério dos Transpor· 
tes. Os pareceres dos citados engenheiros razcm restrições e ressnlvas a esse 
ou aquele aspecto, mas a interpretação de inviabilidade é da única c exclusi· 
va responsabilidade da AMZA que, como vimos, já tinha, dois anos antes, a 
ferrovia cogitada nos estatutos c até orçada cm 400 milhões de dólares. 

Finalmente, os dois documentos restantes, igualmente com o timbre da 
AMZA, noticiam opiniões de que o desenvolvimento da Amazônia sofreria 
atrasos de 50 u 100 anos caso não aproveitado o Tocantins para o transporte 
do minério. Com efeito, o transporte nuvial, especialmente de cargas como 
carvão e minério é o que mais favorece a siderurgia cu industrialização. En· 
quanto uma ferrovia cspecializudu c condicionada ao transporte do minério 
só desenvolve as pontas da linha como a da !comi, por exemplo, os rios, 
como o Senu, o Mississipi, o Mo sela, o Surre, o Elba e tantos outros são chu· 
m:1dos "uvenidas de indústirus", pelas condições criadas pelo transporte: nu
via!, bar:lto, franco, nào condicionado e nüo monopolista, 

Entrctunto, npesar de n opcüo du AMZA jú estar, como vimos, curucte
rizada c definida, inclusive estatuturiamcnte, desde 1970, uutoridudes d;:ssu 
empresa c da CVRD, em palestras c conferêncius no Congresso, cm insti· 
tuiçllcs técnic:1s c militares, como o EMFA cu Escola Superior de Guerra, 
infnrmurum c tcnturarn convencer, com vistosos audiovisuais, que a f..:rroviu 
cru o resultado de "ucurados estudos" e nUa um:~ solução préestabetcciJa. 

Recentemente, para f;11cr ccs~ar discussões no Senudo sobre futm novo~ 
levantados pelo Senador Gabriel Hermes, o prúpriu prcsidl'n\1! ll:ld•Jnul d:t 
.-\Hl:NA invm:uu C\~e~ "acuradmo estudos" da AMZ..\. QuL: dir:1 agm.1 ao 
~ahl'r qul' loti~ c.~tudtJ\ )!L' dc-.tilwvum a pena~ a W1Jtlt:star lHtht ~llhll:~ltl IL'·•i\.t 
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ao Puis,pn::c~tubclccid:J pela U.S. Stccl, que controlou o projeto de 196H a 
1975'! 

Pobre do pais cm que o governo, forças armadas e opinião pública po· 
dcm ser cng;mados sobre seus mais vultosos projetas com umu simples impo
siçflo de .~1g1lo. bloqueio ils discu!'isÕe.~. c vistosos audiovisuaiS, 

Justamente qu;mdo se define c evidencia com a barragcm-eclusada de 
Tucuruí, a cxccuçi"IO pela ELETROBRÃS e Ministério dos Transportes da 
alternativa qut: os técnicos considc.um mais cconômiCU c melhor para o 
País, ohscrva-sc um frenético csforço da AMZA, não compatível com a si· 
tuaçfto económica atuill, p;~ru contratur ohrus c consumar f~Jtos que tornem a 
ferrovia irn::vcrsível. t\rCS<H das confissões de que n5o h{t n::cursos asseguru· 
dos para se tocur tais obras economicamente; apesar da necessidade Imperio
sa de se cvil~IT dcspcrdicios innucionários apesar da má qualidade:: do projcto 
c Uos altos riscos que afugentaram todos os possrveis sócios pnvados, nacio
n<Jis c cstnmgciros. Pretende-se, de maneira nüo explicada. alegar redução de 
USS J,H hllhl>cs para USS I.H bilh~o nos investimentos. 

F:~la-sc cm rt:duçào da ferrovia paru bitola m~trica e em suprimir a ele· 
trilicaçf10, o que :~umcntaria ainda mais os custos de transporte c, muito pro
vavelmente, jil não corresponderia ao projeto submetido ao DN PM e uo Mi· 
nistér1t1 Uns Transportes. 

Juntumentc com um dos muis ilustres e respeitados engenheiros deste 
País, o Professor M<~urício Joppert, redigimos solicitação ao Senado para 
que a CPI sobre a Amazônia inclua em sua pauta a investigação do Projeto 
Carajâs. Com s<llisraçào vimos tal abaixo-assinado subscrito por nomes dos 
mais cxrressivos da vida pública e da engcnharm nacional, inclusive ferro
viários dos mais renomados. 

A hora de investigar paru resguardo dos interesses nacionais é esta c não 
depois dos erros consumados como costuma acontecer entre nós. E porque 
temer :1 investigação? 

O Senado, o Congresso, têm essa grande responsabilidade sobre seus 
ambos, Os documentos a que nos referimos e muito outros encontram-se à 
sua disposiçli.o. Professores e consultores independentes de engenharia na 
área de portos, transportes c macroeconomia podcrilo opinar sobre estudos 
c pareceres existentes, sobre :~s interpretações e enfoqucs dados pela AMZA. 

Parece-nos, também, que cm casos como esse, o Governo deveria sustur 
imcdintamcntc o inicio do projeto. Afastar os comprometidos com as so
luções suspc.itus c prestigiar inh.:gralmentc as investigações pelo Scnudo. 

Estú cm jogo a honrabilidudc do Governo, sua palavra de que os negó
cios públicos serão conduzidos claramente c com lisura. Está cm causa sua 
imugem junto à opm1ào públic:1, sua viabilidade política. 

Sr. Presidente e Srs. Senadores, hli assuntos que não são da esfera de um 
Est:tdo, nem de alguns Estados, mas da Economia nacional. 

O Sr. Bcnctlitn Fcm.•ira (ARENA- GO)- V. Ex• me permite~ 

O SR. GABRIEL HERMES (ARENA- PA)- Com muito pram, 
ouço v. Ex• 

O Sr. Dcncdllo Ferreiro (ARENA- GO)- Ainda há pouco, nobre Se· 
n01dor Gahncl Hermes, nós falávamos que o Brasil tem sido, invariavclmen· 
te, u P<~ís dos rwrudoxm. Se V. Ex• rebuscar na memória, vai encontrar que 
cm 1967. quando chegava eu na Câmara dos Deputados, e lá Já o encontra· 
v:~, cu da v:~ noticia de um~1 pesquisa de um engenheiro da antiga CJV AT, Dr. 
Jofrc Mozart P:m.1da, que, nos idos de 62 e 63, cu denunciava à Nação a lo
caliz:~çflo dos minérios de Carajás c, em 67, dava noticia dessas pesquisas, 
como também aludir:~ cu, naquele pronuuciamcnto, ao carvão anulisado nu 
Polúni;.1 c dado ~.:orno antrncito c, posteriormente, analisado nos Estados 
Unidos c d:tdo como i.lsfultita. Nós propugnávamos, naquda ~peca, não só 
pch1 navcg:u;ii.o do Toc;mtins, mas uté pc:la implantaçfto de uma siderurgia 
OIHjUclc lllcal. como jú prognosticava, nos idos de 62 c 63, o falecido engt:· 
nhciru Jofrc Molar! Parada. ,\guru, o que surpreeende é que cm 1970- c V. 
E;.,• alude 110 fato- essa l;1vra cra concedida à U. S. Steel, à Meridional, que 
i: sua suh.~1diúria aqui c que, paw sair do negócio, por ter descoberto aquilo 
que nós, hrasilcirns, jú hnví:unos descoberto há oito anos, mas misteriosa· 
mente, conseguira :1 cunccssflll, rcccbcu, de mão hcijudu, 50 milhóes de dó la· 
re.~ da Vale dn RIO Doce. par<~ nos devolver <tqullll que nunca deixou de ser 
IHh~o c q11c nunca foi, sem Uúvida alguma, descoberta da Meridional. De 
'Drte que. eo;se' parado.ws, se fôssemos alinhavú·los, 1riarnos muito lungc, 
pnrque n;'1o \·ejll r<~dul para o PMtll de Caratateva estar ahandmwdo_em for· 
ma de prniehl, desde IIJ5.:!. Muda·'>e de lu~ilr, III Venta-se ISill, 011 aqu1ln, mas 
I;"• h:1 ~~~ 111etrm h;lllmétricns c 11s navin~ de médiu pnrte, que C•lfltinuam cm 
lllmla- n' ta i'> !!filllllc' 1!ro111cleirn~ realmente ni1n L"llfrl'"P•IIIlkram üs e\pc~· 
l;ltiva .. - p<lderlíllll perJ'cit;uncntc C'>tar ali, cm Car<llateva, uu cm qualqucT 
uutrn P•1rt11; na periferia de Bclélll, navi11'> de ,1ti: cem niiii•IIICiada'o, pndc· 

rium est:Jr rcc~:bcndo esse minério transportado por chutas, uma vet que o 
Tocantins oferec~: uma lâmina de dois metros, no per(odo de estiagem, e de 
seis metros, no pcriodo chuvoso, o que permitiria o transporte de minério, 
tranqUil<tnlentc, por chatas. A!, sim, o nosso minério de ferro seriu realmente 
competitivo, já que grande pnrte, senJo dois terços dele vai para o H em is· 
fério Norte. Mas, no entanto, temo~ que continuar sendo o Pais dos purudo· 
\Os; continui.lmos assistindo no Porto de Belém emharcuções com aquelas 
cantctcrístic<~s das que Cristóv~o Colombo navegou para a Am~rica, com 
aquelas cumcteristi"cas das Llc Pedro Àlv:~rcs Cabral, quando, aqui, :~portou. 
Nem sequer hú unw adequação das nos.~as embarc<~çúes às peculiaridades 
Uos nosso!'~ rios. Isso nunca foi fc1to no Brusil. E, no entanto, 25 mil quilõme· 
tros de rios navegáveis ai estii.o, a reclamar a <.~rgúci:.l dos brasileiros, o bom 
~enso dos hrusilciros para dt:.'!frutar desse mcio de transporte que, acuda veL 

cu cada in.'!tantc, se hJrna mais economico, sobretudo, em face, <~gora, dessas 
diliculd;~dc:s do petróleo. Mas, V. Ex• faz muito bem em trazer o ussunto a 
debate, porque ele não é novo; talvez tenha a idade de V. Ex•. talvez tenha u 
idade de todns a.~ gerações que nos antecederam, desde o Br~sil Colónia. 
Mas temos que continuar insistindo até que, por misericórdia do Alto, o 
hom scns0 fale mais alto na conscié:ncia duqucles que nos dirigem o5 desti· 
nos. 

O SR. GABRIEl. HERMES (ARENA- PA)- Nobre Senador Bene· 
dito Ferreira, V. Ex• deu a expressr10 apropriada: "até que o bom senso pre· 
domine". l:.o que nós temos feito com nossos apelos, para que se coloque o 
bom senso cm defesa da nacionalidade. Nós, do nosso Partido, c o Senador 
Evctásio Vieira do MOS- c também na Câmara dos Deputados, revistas 
especializadas, jornais, a imprensa e, agora, as duas Assembléias Legislativas 
do nosso Estado, e de Goiás, todos upelam para que se estude mclh~r, pa~a 
que se dê a solução mais oportunu e mais sensata. Todos pedem a H1drov1;~ 
como caminho mais racional e económico para o escoamento do ferro. 

Agora, que temos um porto em construção na foz de Bel~m; agora que 
teremos um rio navegável em toda a sua extensão, porque já ~ um compro
misso, do Governo, tanto que, dentro de poucos dias, estarão indo a Belém 
ns Ministros das Minas e Energiu e dos Transportes para assinarem o convê
nio di! construçii.o das eclusas, que tornará o Tocantins navegável até al~m 
da Serra dos Carajàs, e. at~ o porto, cm Belém. 

O que resta, Sr. Senador? Resta clam<Jrmos, advertirmos c, sobretudo, 
termos a coragem de pedir aos responsáveis pela admmistraçào do Pais que 
nàtl se deixem lcvur por informações, simplesmente, de técnicos, que repetem 
sempre c ~empn: a mesma coisa, há dez unos, e não sentem que mudaram as 
posições. Nr1o tínhamos um rio mtvegável; surgiu a hidrel~tríca de Tucuruf; 
c, com ess:1 hidrelétrica surgiu e surge, naturalmente, a hidrovia. E: o rio na· 
\'cgúvcl! Nito tínhamos um porto e já o temos em construção, o que~ incv1tá~ 
vcl, puryu~ ~o porto por onde vamos receber a hauxita c por onde vamos es· 
coar toda ii produçim de uluminio que o Bntsil importa c que, agora, 1rá ex· 
purtm Temos um porto por onde terá que sair toda a produção de Goiás, de 
Mato Grosso, do centro do Parú e do Maranhão; temos um porto natural, c 
o prúpno Ministrn dos Transportes, já declarou que recebeu at~ crítica, por 
falur cm Uois meios de tr:msportc: um porto para t:scoar em Vila do Conde, 
um porto que estará pronto dentro de tr~s ou quatro anos"e, ltaqui, distunte 
e dependente de fcrrnvi:t. 

Sr. Prr.::sidentc, Srs. Senadores, concluo dcixundo este registro que não 
é um apelo- repito como da última vez- é uma advertência para que ama
nhã nf10 tenhamos que acusar os que teimam cm errar, prejudicando a eco
nomia nacionul. prejudicando o nosso Pais, e, dificultando o desenvolvimcn· 
to dos Vulcs do Tocantins. 

Era u que tinh<.l a di1er, Sr. Presidente. (Muito bem! Palmas.) 

O SR. I'RESII>ENTF. (Abundre Costa) . .:... Concedo u palavra ao 
nol'lre Senador Orestes Qu~rcia, pura uma comunicação inadiável. 

S. E'' diSfH.HÍI 1.il: 5 mmutos. 

O SR. ORESTES Qli~:RCIA (MDB- SP. Pura uma comunicaçoo. 
Sem rcvi'lilll do orador.)- Sr. Presidente, Srs, Senadores: 

Nn dia dr.:: ontem, níh, cm Silo Puulo, enviamos u todos os companhei
rns dos Din:túrios doM DB. no Estado. um documento no qu;1l chamamos a 
atcnçi'tn deles nu scntidn de que todns nós devemos nos precaver 1.:0111ra a in
\C~tida dn (inverno suhrc n i>artido da Oposi~·iltl, c ditcndo que muitos em c· 
dc!liStas j;"1 <ll'citam ;t idi:ia dtl lim dn nnsso Partido, un~ csrcrilnllo que a cli
llllnaçiHl dtl "IDH lhe' pcnnita tlficialiLar 11 namur\1 cum n giwcrno, c ou· 
lru~. iiCrl'dltíiiHin que ii climin:u.;Ün Jn hipartiJari~llhl 'it:ja o nm du rc~imc 
il!ll•'rllarlo 

( ·t)ll.:luillhl" nc-.t~· dtiCIIIllt'tlttl, Sr. t•rc,idcntc, ljlli' :unhn'> cst:hl cn~ana· 
d11~. \'ll'lllt1·, que !'.1/Cf lllll.l gf,IIHk llldVIIIlCiltill,';'lo nu ~entidn de re,~uanl~~r 11 
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intcn:~~c J;L npo.,i\~10. nc.,.tc Pais, rc.'!~llard:Jndo o Partido que interpreta e.'!t:l 
opn~~~;•l), PartiJn que é a handeir:t da llpush;l'w, que i: o M DB. 

hnalitanllh, sugcrindo lJUe o Diretórin Regional de Sl'to Paulo devu fa· 
ter um ~rande movimcntu de mohililaç[Jo, com ii convocuç:io de uma con· 
vcrH;iw regional, no .'!cntidn de contrihuir Cllm a manif~stação de todo o 
MDil dc S1'w Paulo, num nwvimento de preservação da unidade partidáriu, 
de prcserv:h,,'àtJ do Partido contra todus :1s invcstidas que são cometid:t.~ con· 
tr:L cll.!. 

Pc\ll a V. Ex•, Sr. Presidente, ;wtoriwçrJo paru inserçi'ill nos Anais dcs· 
te d~li.:umentn a que nu: rcferi: 

I'I;L\ MANUTENÇÃO DO MDU 

O Senador Orestes Qui:rci;L lançou ontcm (29/5) u Campanha 
pela Manutcnç1'1n do MDD, enviando uma carta a todos os Dirc:· 
túrio" dn Partido no Estado de: Sf1o Paulo, em que propõe uma 
série de medidas destinadas a combater o que classifica de "uma 
nwnohra do sistema": o fim do Partido do:~ Oposiçl1o. 

Qu~rcia propús ao Diretório Regional a convocação de uma 
Convençfto Extraordin:iria do Partido, para estudar a rc:estrutu
raçriO dllS Diretúrios c pretende que O.'! emcdebistas de todos os Di· 
retúrios se cm renhem na luta contra o adiamento das convcnções e 
contra o fim do bipartidarismo, nesse momento. 

Prezado companheiro. 

Neste momento. muitos emedc:bistasjá accitam a id~ia do lim 
do nosso Partido. Uns, c:sperando que a eliminaçno do MDB lhes 
permita otici:llizar o namoro com o Governo. Outros, acreditando 
que a eliminaçiio do bipartidarismo seja o lim do regime autori· 
tário. Mas amhos se enganam. 

O MDB vive, efctivamente. momentos decisivos de sua vida c 
o Governo prep:1ra-sc, cm ritmo acelerado, para tcntar acabar com 
o Partido da Oposiçito, O pl:mo, qucjá nii.o está nem mesmo restri
to aos gahinctc:s do Planalto, começou com a tentativa de: implosão 
de nosso Partido (estimulando o surgimento, mesmo que artificial, 
de outras legcnda~ pretensamente: oposicionistw.,), apóia-se :Jgonl 
nas repetidas afirmações sobre o fim dos partidos. feitas por porta· 
vn1es catcgMit:ldos do regime c pretende incorporar a prorrogação 
dos m:mdados dos Dirctórios- já aprovada pelo Senado- c o 
adiamento dus eleições municipai!.. de 19HO. 

Em certa-; oca~iõcs, o plano parece resumir-se à mudança de 
nome dllS partidos. Ainda assim. a intcnç1'1o é a mesma: o Governo 
yuc, nesses 15 :mos, não rc~olveu nenhuma das grandes questücs 
rwcionais, qucr livrar-se de um problema: o peso que: representa. 
p:1r:1 a ARENA. carregar no nome esse período negro da História 
hru.'!ilcira. Mudar a sigla é um gesto que só inh:ressa à ARENA eu 
seu senhor, o sistema. 

Quem acompanha a c:voluç5o do quadro politico nucional, SU· 
he, clarumente, que a dissolução do MDB objctiva dividir a opo· 
siçiul c manter no poder o grupo nele instalado há 15 anos, Reta· 
lhar o partido da oposiç1'10 ou mudar·lhe o nome não permitirá 
nem que os :~desistas alcancem o poder, nem que os bem intencio· 
nóldos atinjam :1 dc:mocwcia. O regime acena com o pluripartid:1ris· 
moram m:tntcr :1 dominaçflll autorittlria. Acabar com os partidos 
n:w passa de um hlcfc de qucrn procura gunhar um tempo que não 
mais dominil. 

Com trés, quatro ou cinco partidos, mas mantidas as regras do 
jugo autoritário. o povo continuurá fastado de qualquer rurtici· 
paçi'Ln na vida n:tcional. A fachada do Pafs pode mud:tr, mas a cs· 
séncia do rer:imc pcrm:mccc:rf1 u mc:smu, pois esse é o objetivo da 
manuhra. 

Diantc dcssu situaçii.o, ii obriguçi1o de todo cmedc:bistu respüll· 
SÚ\'cl é resistir, pois a hatalha pela manutenç5o doM DB, rcpresc:n· 
tu, por si sú, um uvanço c:m direçi1o li verdudeira democracia. 

A própria tradiçim do nosso partido, que foi fundudo e lutou 
contra diliculdadcs terríveis- cassações, lei Futcno, inc:legibilida· 
des, pacote de 1.1hril, c:tc.- nos obriguu essa luta. Apesur das ma
nuhras c Ja m[tt(Uin;l gnvcrnarnental, utiliz:1d:.1 sem o mfnirno es
crúpulo p;1r11 a~segurar o domlnio eh:itorul da ARENA, nosso pu r· 
tido cresceu c ).:anhou legitimidade nus batallws dos últimos anos. 
O M DB torrlo't·.~C nwi.'i flmc ;1 cada Jia que pwo.~il, porque é o instTlL· 
mentu ma i..; efkot/ llil luta pci:J democracia. Por issn rnc~ll1ll, tJUI!· 
rem <JCiJhar l.'!llll de. 

O l'hl\'O hr;1silcirn e~tú plen:1mcnte con.'!cicntc de que sua luta 
prinrilúria ê por urn e.,tado plen;uncntc Jcnwcrútico, onde seja 
pnssívl!l reivindicar, pensar c nwnifc:stur·sc livremente. Somente: 
ne~sc re).:irne, com 11 participaçrm organizada do povo hm.'!ilciro, de 
tllllos os .~ctorcs da snciet.lade, sem privilégios, é que poderemos c:n· 
.:ontrar a snluç:io para os gr:mdes prohlem:1s nacionai.'!. 

1\ jLJstiça social, uma d:1s grandes bandeiras de nosso p:ITiido, é 
unw meta que sú poderemos atingir com democruda, com n parti
dpaçrlo decisiva do povo na discussão e elaboração du rolftica eco
nómica c ~om a fiscali~:~çii.o pcrmanc:nte sobre suu concrc:tizaçüo. 

Os que esperam, com sinceridade, ulcançm um regime de de· 
nwcracia c justiça sociul niw podem abandonar o MDB, esse ins
trumcnto criado 11 duras penas, nos anos de maior arbftrio c oprc:s· 
~r1n, c que agora está ameaçado de eliminação. Cumpre :~os cmcdc· 
hist:~s resistir, m.tis do que nuncu, mantendo-se unidos c atuantes. 

P()r tudo isso, cnnclamamos todos a dc:fender o MDB. de to
das as maneiras. 

E ri.ir:t t:Jnto, encaminhamos :.to Dirctório Regional um clenco 
de medidus que, acreditamos, pcrmitirão n dinamizaç5o dc:ssa luta. 
Entre elas, cumpre dcst:11..:ar: 

I. Convoc<~ÇlHl de urna Convenção Extraordinária do MDB 
de Silo P;llllo, rara mohilizar todo o partido na lut:J de resistência 
contr:t sua e.xtinçtLo, dando o primc:iro passo de uma caminhada 
que: deve envolver todos os intc:gr:mtcs do partido, nos quatro can· 
tos do P:tis. 

2. Criaçi1o dc umu Comisslto Estadual de ReestruturaçtJo do 
M DB, que organizaria c rcalilaria as convenções nos municip1os. 
distritos c: no Estado. 

3. Rccstrutur<Lçào dos Dirctórios do MDB. Como sabemos, 
o ildiarncnto das convenções é um dos passos da campanha gover
n:tmental pcln fim da oposição. E sem sua realização, milh>~res de 
nllvns lili;ldos continuarão ~ margem do partido, deixando de in· 
\:Mporar ao MDB o c:mpenho e <1 forca dos que <Jgora ingrc.'!S:tm na 
vida rnlitic:t de forma organizad:1. A reestruturação deve se fa1er 
cm quutro momentos: 

a - Formaçfto de comissões provisóri:1s cm todos os munici· 
pios onde não houver MDB, ainda; 

h- rc:ililação de convenções cm todos os lugares onde hou· 
ver comissões provisórias: 

c - rc:cstruturaçt1o dos diretórios jú existentes: 
d- reali1adas essas convenções, partiremos para, de imc:di;L

tn. re.:Liinr :t rccstrulllraçf!o do Diretório Regional do partido. 
4. Atu:dizaçiio do programa p:trtid[trio, com a convocação, 

;11T:1vé~ do IEPES. de professores, intelectuais, lídc:res classistas e 
personalidades, num esforço conjunto destinado a compatibilizar o 
progr:Lnlil do MDB com os últimos avanços dn luta social. 

Estas são, cm sintcse, as sugestões encaminhadas ao Dirctório 
Regional, ohjctivundo mobili1.ar ll partido para suu lutu contra a 
pretcnsiio do regime de c:liminá-Jo pura c simplesmente. 

Solicit:Jmos 110 companheiro que conclamc todos os cmedc:bis
ta'> a lutar pela munutençii.o do Movimento Democr{Jtico Brasilei· 
ro, nrto õLI.!eitando a impnsiçào ditatorial de Jiquidá·IO. 

Conto com n empenho do prelado companheiro, nc:ste mo· 
mellto de grunde irnportfLncia ram lodos nós. Unidm até o fim do 
arhitrio c da oprcssào. 

Orestes Qui:rcia. 

Era o que tinha a di1.cr. (Muito bem!) 

O SH. !'RESIDENTE (Alc.xandre Costa)- Sobre a mc:su, projeto de ld 
que "crf1 lido ~..:lo Sr. JII·Sccrc:tlLrio. 

I: !ido o .I'I'KIIÚifl' 

I'UO,IETO llE I.EI 110 SENADO N' 1~6. DE 1979 

I n~tltul n Sl'I.:Uro·dl'Sl'mprr~n l' cJell'rmlnu outru.., prol'ldênc\n~. 

O Co11!-!TC'.'!~ll Nacinn:d decreta: 
,\rt. 11

' Hca instituit.lu, 1!111 carittcr compul.'!llrio, d~: IICl.Hdocom (} dis
pmtn nesta ld, ~~ 'cguru-de~empregn, de que tratllll item XVI do art. 165 da 
C!ln'itÍIUJçiltl, ~ntrc ii.'! prl'.'!tat.,'lle.'! a.'!scguradas pela Previdência Social. 

Art. ~" L hcucliciúrio do .'!cguro·dc.'!CillJHI!~o todll tr;LhalhudllT que, 
npú~ (,1) IW~~cnt:Jl di!!' C!IJJ•,t't.:utivll~ di.! '>crvi\ll na lllC.'!Illíl clllrrc.'!a, se cncon-
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Ire dcsemprcgudn, desde que o vínculo de emrm:go ni1o tenha sido rompido 
por justu causa. nos ternws Uu art. 4H2 Ua Con~olidação Ua~ Leis Uo Traba· 
lho, devidamente apuraU;1 perante a Justiça do Trab;llho, nem por suu inicia· 
l1va. 

Art. ]1• O custeio do seguro-desemprego será atendido mediante: 
I - contribuição tla Uniiio, nos termos do item IV do urt. 69 da Lei 

n1• J.K07, de 26 de U!!Osto de 1960, re[')resentuda pt:los rccursos do Fundo de 
Assistência ao Desempregado, instituído pelo art. J9 do Decreto n~' 58.155, 
de 5 de abril de 1966, conforme: prevê o§ 311 do ;1rt. 12 du Lei n11 4.923, de 23 
de dc1.cmhro de 1965, c do Progr;1ma de Integração Social, instituído pcl<l 
Lei Complementar n~" 7, tlc 7 de setembro de 1970. 

I I -contribuições de empregados e empregadores a serem fixadas no 
regulmncnto desta Lei, com buse cm cálculos utuariais realizudos pelo lnsti· 
tuw Nacional de Previdência Social. 

Art. 41' O seguro-desemprego será pago mensalmente, até: o pruzo má· 
ximo de 6 (seis) meses, a partir do mês seguinte àquele em que o empregado 
houver sido dispensado. 

Parágrafo único. O pagumento a que se refere este artigo obedecerá o 
seguinte critério: 

I- 80% (oitenta por cento) do sulârio mfnimo regional nos dois primei· 
ros meses: 

11 -70% (setenta por cento) do salário mfnimo regional nos dois meses 
seguintes: 

I li- 60% (sessenta por cento) do sulário mínimo regional nos dois últi· 
mos meses. 

Ar!. 5~' l: vedada a ucumulaçào do seguro-desemprego com salário ou 
quaisquer dos benefícios conccdidos pc:Ja Previdência Social, não sendo ou
trossim devido quando o trabalhador tiver renda própria de qualquer natu
reza que lhe assegure a subsistência. 

Art. 6~' Será motivo de cancelamento do pagamento do seguro a recu
sa do sc:gurudo de outro emprego apropriado oferecido por órgão oficial de 
rccrut;unento c colocação de mão-de-obra ou de readmissão na hipótese pre· 
vistu no <~rt. 31' da Lei n9 4.923, de 23 de dezembro de 1965, na empresa de 
que tiver sido dispensado. 

t\rt. 71' Caberá às agências locais do Instituto Nacional de Previd(n
cia Social o pagamento do scguro·desemprego e o competente registro nu 
carteiru de trubalho do segurado, conforme estabelecer o regulamento desta 
lei. 

Art. 89 ~condição essencial para percepção do seguro-desemprego o 
registro do segurado junto à Delegacia Regional de Trabalho, nos termos do 
art. 5• do Decreto n• 58.155, de 5 de abril de 1966. 

t\rt. 99 Fica obrigado o empregador que admitir empregado pcrce· 
bem! o o seguro·desemprego a comunicar sua admissão, para fins de contra· 
le. ao órgão local do Instituto Nacional de Previdência Social. 

§ I~" A comunicação de que tratn este urtigo será feita no prazo de 48 
{quarenta c oito) hor<~s, a purtir da data de admissão, mesmo nos casos de 
contmto de trnbalho de experiência. 

§ 211 O empregador que: não cumprir o disposto neste artigo incorrerá 
cm multa t:quivalentc a 5 (cinco) vezes o maior valor de referência vigente no 
País. 

Ar\. 10. Dcntro do prazo de 60 (sessenta) dias o Poder Executivo re
!!UI;ImcntarÍI esta lei. 

Art. li. Esta lei entra em vigor na dntn de sua publicação. 
Art. 1~. Fica revogado o art. 167 da Lei n9 3.807, de 26 de agosto de 

1960, c as dcm;tis disrosições em contrário. 

Justlncoçuo 

N;1n nhstante induir-se como rrcceito con!!titucionul a iguuldade de 
oportunidades de trabalho, su01 plena obtcnçr10 est!t muito longe de ser <li· 
can~ada. 

Rcrre~entandu o trah;dho fatur tiw impurtanh: 4uanto o capitulno fiTO· 
ccs~o produtivo, suumait.lr c melhor utilitaçiio, ~obrctudo num PilÍS como o 
Brasil, ri~.:n dll primcirn c c;1rcnte du segundo, redundaria num aumento Jn 
poder iH]Uisitivo de sua J'IOJ'Iul;u;ão, cm nu:lhuriíl do mercado interno c conse
l]llcntcmcnte dn nível de vida Uo pllVO, 

Porém, ao imrlantarmos nosso J'lrLJccsso de industrialiwçllll, vnlendo· 
110~ lia n.:vnllii.;;Hl tccnulógicu utilizada nos países desenvnlvidos, n!1o amplia~ 
mn~. cunw ~cr'1;1 de dcsejar-~c. nossa estrutura m:upacional de molde a uhscr
var 11 oferta dl' rnün-dc-ohra que a cad11 ano se: eleva nnn só motivuda relo i:
'ndn rural. como também pela prc~si10 dcmn~rilficu ori~inúrin Ue uma rúpi
dit c.\p;aJ<,:w populaL'iLHlal. 

lmpJ:tntamns, f!Ois, 110\Stl pTOCt:SSO dc:senvoJvimentÍStil ;1 p;lrtir de cm 
presas que utilitum ma'1s CôiJ'IÍtal que trabalho, com vistas ao incremento d 
lucros, Jic;1ndo esquecida a técnica dt: distribuição, inclusive de riquezas, qu 
é, sem dúvida, o fator resronsável pelas desigualdades existentes e pelo upa 
recimcntn dos maiores prnhlemus sócio-econõmiCos que preocupam U'.i '.iO 

cicdatle~ modernas, entre os yuais o do desemprego. 
E hcm verdade yuc não se pode atribuir apenas ao av<~nço tecnológico ( 

únu~ do problema, yue ocorre tanto cm palst:s desenvolvidos, como cm sub 
de~cnvolvidos, principalmente nestes, que dispõem em larga esc<~la de mão 
de·obr;1 nim qualificada. Múltiplas são :~s suas causas, cuja anAlise não no 
cuhe fa1cr nesta justificação. 

Para nós importa. sim, ressaltar as repercussões do dcs::mprcgo na vid:: 
.~oócio·politico-económica do Pais, inclusive <1 alta correlação existente entP 
ele c o •wmcnto do índice de criminalidade. 

Não temos a veleidade de pretendcr com o projeto que cl<~boramos saiu 
ciunur o problema. Sabemo-lo complexo c a demandar uma série de medida 
para yue a longo prazo se possa pelo menos diminuir a sua incidência entr· 
nós. Há, no entanto, que se procurar meios de preveni-lo c de combatê-lo 
competindo, essa tarefa muis ao Executivo, que dispõe de instrumental hábi 
a ser utilizado n<~ ti:cnica de planejamento c de recursos para a consecuçãc 
das metus propostas. Rcservumo-nos, porém, para a busca de uma lei qu· 
realmente ampare os trabalhadores desempregados não de forma assisten 
cial, paternalista, de molde a desestimular sua participação no processo pro 
dutiYo, mas efctiva, cm especial no momento em que o problema do dcscm 
prego anise ati: mcsmo países como os Estados Unidos, o Japão c a Alcma 
nha Ocidental. 

Ess<~ forma é a do seguro, que se reveste de caráter de direito, uma vc~ 
que decorre de base contributiva. 

Saliente-se que apesar de a Lei n~' 4.923, de !965, ter sido um grand· 
pusso n<~ buscu do equacion<~mento do problema ao instituir o auxílio 
desemprego, sc bem que temporariamente, enquanto não fosse criado c 
seguro·dc:semprego, decorridos dez anos de seu advento, não cumpriu o Ex e 
cutivo o que determinava o seu <~rt. 12, que tmnscrevcmos a seguir: 

"Art. 12. Dentro de 30 (trinta) dias da publicação desta lei se 
rá constituída uma Comissão de Estudo do Seguro-Desemprego 
com tré:s representantes dos trabalhadores, três dos cmprcg<~.dores 
indicados c:m conjunto pelas Confederações Nacionais respectiva~ 
e três do Poder Executivo, cada qual com direito a um voto, sob !' 

presidência do Dirctor-Geral do DNMO, para elaborar, no prazc 
de 120 (cento c vinte) dias- o grifo é: nosso- anteprojcto de lei d~ 
segu ro-desemprcgo. '' 

Outrossim, o Decrcto n~' 58.155, de 5 de abril de 1966, que constituiU c_ 
Fundo de Assistênciu ao Desempregado, em seu artigo 3~' restringiu ~ norm: 
ClJntidu na cituda Lei n' 4.923/65, que prcvia o pagamento do uuxilio-de 
scmprego paru "os trabalhadores que após 120 dias consecutivos de serviçc 
na mcsmu cmrresa. se encontrem desempregados ou venham a se dcscmpre 
gar, por disrensa sem justa causa ou por fechamento total ou parcial da cm 
rrcsu", limitando esse :1uxílio nos casos de desemprego cm massa motivadc 
pelo fechamento total ou parciul da·empresa. 

Porlílnto, decorrido tanto tempo o trabalhador desempregado continu:· 
Jesassistido. O problcm;1 é: sério e exige urgentes providências. 

Rt::llmente é: de todo incompreensível que o seguro-desemprego, mal 
!!radu a evolução da legislação social no Brasil, ainda não tenha sido instituí 
tlo entre nós, mormente: se considcramos que: jú existe em vários países, em 
~arútcr compulsório, como a Alemanha Ocidental, Austria, Bélgicu, Cana 
do'!, Estudos Unidos. Grécia, Irlanda, Itália, Japão; Noruega, Palscs Baixos, 
Reino LI nido, Suiç•1. Uni~10 Sul A fric:ma e lugo~lávia, e cm curá ter facuhati 
vo na Dirwmarcu, Finlúndiu c Suêcia. 

Tod\1S s01henw.~ o quanto ainda estamos atrasados em termos de estatís
tka~. c uma da~ maiores f•dh:IS nessa úrca é a ausência de um indicador váli
do. ~eguru ~ attHdilado snbrc :1 ta~a de desemprego. Segundo u Fundação 
\BtiE, cm 1972, havi;r um tot;d de 1.033.994 dc:socurudos, considerados 
~nrno talos lJllL: nl1o estavam truhulhandn na semana de refcn!nciu c nüo ti
nhoun cmprc~o ou ne)!.ócio do lJUóll .'ic encontmsscm ausentes, mas huvi·.lm 
tnrnaJo, nos dois últimos meses, algurnu rrovidência f!:lra conseguir tmha
llw. Entretanto, esse número i: calculaUo na bust: Uu técnica de amostmgcm. 
quem conheccdnrcs da ciênci;l estatística n~m ignomm que é bastante: falha. 

hsL:' números se na Í:J'Ill~<l jfr nih1 traUulinm a realidudc, muito menos 
l'.rlcnt-rw utuahncnte. Basta citar que o Boletim Uo Uuncn Central dc muio 
deste ouhl informa l]Uc o imlke de oferw !dobai de crnprc~o hui,ou de 546 
pnntm cm janciHl de 1974 pilríl JJH pontos cm fevereiro de~te, sendo que nu 
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área udministmtivu a queda foi de 575 para 303; na de vendas, de 310 para 
276: n01 de produção dr: 998 par:.& 407 e na de pessoal técnico de 703 para 351. 

A assistênci:l 010 de."icmpregado deve preceder o .~eguro·desemprego, c 
pum esse fim já existem órgãos próprios. Falta, portanto, preencher essa la· 
cuna na Previdência Social, e i: o que pretendemos fazer com o projeto cm 
apreço, 

Pam suu elaboração, valemo-nos da experiência de outras nações, bem 
como tomamos corno subsidias proposições apresentadas nesta Casa cm le· 
gislaturas passadas que todavia não lograram transformur-5c em lei. 

Adotamos a mesma sistemática de nossa legislação prcvidenciltria no 
que diz respeito ao regime dc: nliução, optando, assim, pela compulsoriedade 
do scguro-dc:semprego, que ê aliás u forma mais usual entre os pafses que 
contam com esse instituto. 

De outra parte, em consominciu com o preceito constitucional, prcvc· 
mos a contribuição tríplice, isto é, da União, do empregador e do emprega· 
do. 

Não se queira, no entanto, inquinar o projeto de inconstitucional, com 
base no parágrafo único do art. 165 da Curta Magna, eis que indicamos a 
competente fonte de custeio, ressaltando que o Fundo de Assistência ao De· 
sem pregado, cm novembro do ano passado, apresentava um saldo de rcser· 
vas de 30 bilhões de cruzeiros, 

Deixamos a cargo do regulamento da lei a fixação do montante da con· 
tribuição de empregados e empregadores uma vez que esta depende de cúlcu· 
los atuuriais que o Ministério da Previdência Social estará melhor capacita· 
do a realizar. 

A propósito, em estudo elaborado sobre a matéria, o Dr. Nogueira da 
Gama, Assessor Legislativo do Senado Federal, assim se pronunciou: 

"O desemprego representa um dos riscos mais graves para a 
politica de seguro social, em cuJo sctor ele deve ser também trata· 
do, através de uma assistência c de um seguro-desemprego que ga· 
ranta ao trabalhador, nesse período, o indispensável à sua vida. l: 
um risco, entretanto, sério para o seguro social, posto que, se se 
prolongar por muito tempo reduzirá os recursos das instituições de 
previdência social. 

Evidentemente a criação desse tipo de seguro-desemprego de· 
verá ser precedido de cAlculas atuariais, uma vez que se n3o for 
atendido a tempo, cm épocas de crise, podcrâ ultrapassar todos os 
limites previstos, com prejuízos para a totalidade dos contribuintes, 
beneficiários dos planos de seguro social normal. Não obstante é 
!ndispcnsável a sua implantação." (os grifos são nossos.) 

Ainda dentro dos objctivos que buscamos com a proposição, dispuse· 
mos, cm seu art. 41', que o seguro-desemprego scrâ pago no mbimo até seis 
meses, variando seu valor de 80% a 60% do salário mínimo regional, entre o 
primeiro e o último més do recebimento do beneficio. 

Procurumos com o dispositivo incentivur a procura de novu colocação, 
du mesma forma que com a norma estabelecida no art. 61', que prevê o cancc· 
lamento do pagamento do seguro cm caso de rcCU!IU de outro emprego afere· 
cido pelo órgão oficial de recrutamento e colocação de mllo-dc-obra. 

Inserimos também disposições que objetivam evitar fraudes, quais se· 
jam as contidus nos arts. 51', 7~'. 89 c 99, 

A idêia básica está consubstanciada no projeto ora apresentado à deli· 
bcração dos nobres pares do Congresso Nacional. Esperamos que, no exame 
das Comissões Técnicas que sobre ele se pronunciarão, bem como nos deba· 
tcs de Plenário que por certo a matéria ensejará, surjam sugestões que o 
aperfeiçoem. Finalmente, quando transformado cm lei, scrli tarefa do Poder 
Executivo, ao regulamentá-lo, fazê-lo de modo a tornà-lo plenamente cxe· 
qUívcl, 

Sala das Sessões, 30 de maio de 1979.- Humberto Lucena. 

LEGISLAÇÃO CITADA 

CONSTITUIÇÃO DA REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 
Emen~a Con•tltuclonol n• 1(69 

································································· Art. 165. A Constituição assegura aos trubulhudores os seguintes di· 
rdtos, altm de outros que, nos termos da lei, visem à melhoria de suu con· 
diçito ~ocial: 
...... '" '"" ... " ... '".'' ... ' ... ' .......... ' ..... ".' .. ' ..... ' 

XVI- prc:vidênda social nos cnsos dc doençu, velhice, invalidez c mor· 
te, ~cguro-descmprcgo, seguro contru acidentes do trubalho c protcçiio dil 

nwtcrnidadt!, mediante contrihuiçào da União, do empregador e do emprc· 
~:tdo: 

CONSOLJD,IÇÀO DAS LEIS DO TRABALHO 
( ,\pro•ada pelo Deereto·lel n• 5.452, ~. 1•-~3.) 

Art. 482. Constituem justa causa para rescisão do contrato de traba· 
lho pelo empregador: 

11) ato de improbidade: 
h) incontintncia de conduta ou mau procedimento; 
c) negociação habitual por conta própria ou alheia sem permissão do 

empregador, c quando constituir ato de concorrência à empresa pura a qual 
trubalha o empregado, ou for prejudicial ao serviço; 

d) condenação criminal do empregado, passada cm julgado, caso não 
tenha havido suspensào da execução da pena; 

c) desidi:a no desempenho das respectivas funções; 
O embriaguez habitual ou cm serviço; 
J!) violação de segredo da empresa; 
hl ato de indisciplina ou de insubordinação: 
il abandono de emprego; 
j) ato lesivo da honra ou da boa fama praticado no serviço contra qual· 

quer pessoa, ou ofensas tisicas, nas mesmas condições, salvo cm caso de legi· 
tima defesa, própria ou de outrem; 

k) ato lesivo da honra e boa fama ou ofensas tisicas praticadas contra o 
emprcp:ador c superiores hierárquicos, salvo cm caso de legítima defesa, pró· 
pria ou de outrem; 

I) prática constante de jogos de azar. 
P:trágrafo único. Constitui igualmente justa causa para dispensa de 

cmprt:gado. a prática devidamente comprovada em inquérito administrati· 
vo, de: atas atentatórios ~ segurança nacional. 

LEI N• 3.807, DE 26 DE AGOSTO DE 1960 

Dispõe sohre a Lei Or~inlca da Prevl~êncla Social. 

Art. 69. O custeio du Previdência Social scrâ atendido pelas contri· 
buiçõc:s: 

IV- da Uniito, cm quantia de:.tinada a custeara pagamento de pessoal 
e as despesas de administração geral da Previdência Social, bem como a 
cobrir as insuliciêndas financeiras verificadas; 

································································· Art. 167. Pari! atender :1 situações excepcionais decorrentes de crise ou 
calamid:.tdc pública que ocasionem desemprego em massa, poderll ser insti· 
tuido o seguro-desemprego, custeado pela Unillo c pelos empregadores. 

DECRETO N• 58.155, DE 5 DE ABRIL DE 1966 

Constitui o .. Fundo de Assistênei11 10 Desempreg11do", regula· 
mento sua opllcaçào pelo Ministério do Trabalho e Prnldênclo So
cial e dá outras pro,ldinciiiS. 

Art. I \'I Fica constituído o "F'undo de Assistência ao Desempregado", 
previsto no art. 69 du Lei n9 4.923, de 23 de dezembro de 1965, destinado ao 
custeio do plano de assistência aos trabalhadores que, após 120 {cento c vin· 
te) dias consecutivos de serviço nu mesma empresa, se encontrem descmprc· 
gados ou venham a se desempregar por dispensa sem justa causu, ou por fe· 
chamento total ou pnrcial dn empresu. 

(A contribuição estube)ccidu pelo artigo 61', parágrafo C!nico, 
alínea a du cilndulei, foi extintu pelo urtigo 23, II, dn Lei n~ 5.107, 
de 13 de setembro de 1966.) 

Pnrilgrufo único, O "fundo de Assistência ao Dcsempregudo" serll for· 
mado pelos seguintes recursos: ' 

n) contribuição dtts empresas, correspondente u 1% (um por cento) 
sobre u base prc:vist:t no~ 3~', do art. 211 du Lei nY 4.357, de 16 de julho de 
1964, recolhida ao IAP u que estiver vinculada u empresa. 

h) 2/J (dois terços) da conta "Emprego e Salllrio", u que aludeoun. \8 
da Lei n~' 4.5H9, Jc li Jc delcmbro de 11)64, 
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1\rt. 5~" O registro do desempregado, a que alude o§ 49 do urt, 5Y da Lei 
n"' 4.YD. de 23 de dezembro de 1965, será feito por intermédio da cntidudc 
sindic;~\ rcspcctiva nu Delegacia Regional do Trabalho, 

* 1~ A entidade sindical é solidariamente responsável com o bcnclicio 
do auxilio, nos termos d:1 lei penal, pelos declarações feitas das quais venha 
resultar a indevida concessão do uuxflio. 

§ 211 Feito o registro, o Delegado Regional do Trabalho, dentro de 48 
(quarcnt<l c oito) horas, despachará o requerimento de habilitação de dcsem· 
pregado, emitindo uma ordem de pagamento do auxrlio no órgão de previ
dt:ncia locul, ao qual o desempregado estivera vinculado. 

§ JY O órgão de previdência local efetuará o pagamento do auxilio, 
dentro de 48 (quarenta c oito) horas, a contar da data do recebimento da or
dem de pagumento, enviando uma relação desses pugamentos, acompanha
da de uma vi<~ de cadu recibo à DRT. 

§ 4~' Os IAPs, após a realização dos pagamentos, levarão as importân· 
cias u débito do "Fundo de Auxrlio ao Desempregado", devendo apresentar 
-.o Diretor-Ger<.~l do Departamento Nacional de Mão-de-Obra, mcnsalmcn· 
te, balancc:tes onde ligurem as importâncias arrecadadas de conformidade 
com item a, do parllgrnfo único do art. J9 deste decreto, e os pagamentos efe· 
tuados. 

§ 59 Nus localidades onde nii.o houver repartiçii.o do MTPS, o registro c 
<1 hubilitação serão feitas no órgilo de Previdência Social respectivo que, após 
as formalid<1des necessárias, enviurá cópia de registro à DRT no Estado. 

LEI COMPLEMENTAR N• 7, DE 7 DE SETEMBRO DE 1970 

InstUul o Programa de Integrado Social e dá outras proYidên· 
elas. 

LEI N• 4.923. DE 23 DE DEZEMBRO DE 1965 

Institui o cadastro permanente das admissões e dispensas de em
pregados. estabelece medidas contra o desemprego e de asslsléncla 
aos desempregados, e dá outras pro\'ldénclas. 

Art. 39 As empresns que tiverem autorização para redução de tempo de 
trabalho, nos termos do art. 29 c seus parAgrafas, não poderão, até 6 (seis) 
meses depois da cessação desse regime admitir novos empregados, antes de 
rcudmitirem os que tenham sido dispensados pelos motivos que hajam justi· 
ficado a citada 'redução ou comprovarem que não atenderam, no prazo de 8 
(oito) dias, ao chamado para a readmissão. 

Art. 12. Dentro de 30 (trinta) dias da publicação desta lei ser6 constitui· 
da uma Comissão de Estudo do Seguro-Desemprego, com 3 (três) represcn· 
tantes dos trabalhadores, 3 (três) dos empregadores, indicndos em conjunto 
pc:las Confc:deraçõcs Nacionais respectivas, c 3 (três) do Poder Executivo 
cuda qual com direito n um voto, sob a presidência do Dirctor-Gcral do 
DNMO, para elaborar, no prazo de 120 (cento c vinte) dias improrrogáveis, 
anh:projcto de: lei de: Seguro-Dc:scmprcgo. 

§ I~' A Comissão, tão logo instalada, utilizando os Fundos a que se re
fere a letra a do§ J9 do art. 99, contratará uma Assessoria, composta de so
ciólogos, atuários, c:conomistas, cstat(sticos e demais pessoal que se faça pre
ciso, para fazer os estudos técnicos apropriados, que permitam delimitar as 
necessidades de seguro e possibilidades de seu financiamento. 

§ 29 O disposto nos arts. 59, 6~', 99 c seu§ J9, vigorará até que o Seguro· 
Desemprego seja estabelecido por lei federal. 

§ J9 Os Fundos referidos nus letras a c b do§ 19 do art. 99, que apresen
ta saldo, serão transferidos b entidades que ficar com os encargos decorren· 
tes do Seguro-Desemprego, quando este for estubelecido por lei federal. 

(Às Comis.I'Cjrs dt- Conslimirào t- Jus/iça, de l.egfslaçào Social, 
de Economia e dt Finanças.) 

O SR. rRESIDENTE (Aie>undre Costu)- O projeto lido ser6 publica· 
do c remetido às comissões competentes. 

COMI'.·IRt'CEM MAIS OS SRS. SENADORES: 

EvurH.Iro Carreira- Raimundo Pu rente- Alberto Silvu- Jessí: f'reirc 
-Cunha Lima- Humberto Lucena- Milton Cubrul- Lourivul Buptistu 
- Pus!'o~ Porto - Dirceu Cardoso- Moucyr Dullu- Ama rui Peixoto-

Hugo Rumos - Amara I Furlan -Orestes (Jul:rcia- Bcn.:Jifu Canelas -
Pedro iledrossian- Saldanha Derzi- José Richa- Juison Barreto- Le
noir Vargas. 

O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa)- Está finda a hora do Expe· 
diente. 

Pass:1-se h 

ORDEM DO DIA 
llem 1: 

Votação, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara n9 34, 
de 1978 (n• 3.551/77, na Casa de origem), que dispõe sobre a con· 
tagcm cm fuvor dos segurados do INPS do tempo de serviço públi
co Estadual e Municipal, tendo 

PARECERES FAVORÁVEIS, sob n•s 530 a 532, de 1978, das 
Comissões: 

- de Serviço rúbllco Chll: 
- de U,glsluçio Social: c 
- de Finanças. 

A votação do presente projeto foi adiada, em virtude de Requerimento 
aprovado pelo Plenário quando de sua inclusão na Ordem do Dia da sesslio 
de 4 do corrente. 

O Regimento Interno, entretanto, no§ 29, do art. 310, combinado com 
o <~rl. 350, permite um segundo adiamento por prazo não superior aJO dias. 

Com esse objctivo, foi encaminhado à Mesa requerimento que vai ser 
lido pelo Senhor Primeiro-Secretário. 

E lida e aprovado o seguinte 

REQUERIMENTO N• 177, DE 1979 

Nos termos do art. 350 combinado com a alfnea "C" do art. 310 do Re
gimento Interno, requeiro adiumcnto da votação do Projeto de Lei da Câma
ra n• 34, de 1978, a fim de ser feita na sessão de 28 de junho de 1979. 

Sala das Sessões, 30 de maio de 1979. - Nilo Ca<lho. 

O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa)- Em virtude da deliberação 
do Plenário, a mat~ria ligurará n-. Ordem do Dia da sessão do dia 28 de ju
nho próximo. 

O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa) - Item 2: 

Votnção, cm turno único, do Requerimento n' 167, de 1979, 
do Senador Puulo Bross-.rd c outros Senadores, solicitando a truns· 
crição, nos Anais do Senado Federal, da carta do General Rodrigo 
Octávio Jordão Ramos, dirigida ao General Reynaldo de Melo AI· 
meid<~, solicitando sua aposentadoria do Superior Tribunal Militar. 

Em votação o requerimento. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer sentados. (Pau

sa.) 
Aprovado. 
Será feita u trunscriçilo. 

E a stguinte a malêria cuja transcrição é solicilada 

A CARTA DO MINISTRO 

Exm~' Sr. Ministro Presidente do Superior Tribunal Militar 
Exmi'S. Srs. Ministros 
Exm' Sr. Procurador-Geral 

Em expediente endereç-o~do ao Exm~' Sr. Ministro Presidente desta Ca
lenda Corte, datado de hoje, solicitei que fosse mandado processar na forma 
legal, o meu Requerimento de aposentadoria de Ministro do Superior Tribu
nal Militar, uprcsentado ao Excclent(ssimo Senhor Presidente da República, 
urna vez que atendi as condições exigidas pelos dispositivos constitucionais c 
legais vigentes. 

Nu oportunidade quero deixar aqui consignado que no desempenho da 
função judicnntc, desde 18 de outubro dr. 1973 até 5 de março de 1979, tive 
ocasião de participur de 3.613 julg:1mcntos, elaborar 150 Acórdtios, 646 Vo
tos Vencidos, dos quuis 33 referentes b. salvaguarda dos Direitos Humanos 
determinundo u upuraçi1o de excessos repressivos alegados nos Autos por 
12M ucusndos e nos quais deixei de ser ucompanhí!do pelu nobre maioria des
te Tribunal. Cooperei, a indu, na elabor.u;ào de nossu Revistu, publicando j!1 
~ números, m:hundn·sc o quinto pronto puru ser impresso. 
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Cumpn:-rnc, cm conscqUênci:l, ao apresentar a V. Ex•s, Srs. Ministros, c 
l'rm:ur:tdnr-Cicra!, as minhas dcspcdillas, csd:Jrcccr que a mesma foi motiva
da pelos f:llns ocnrridns cnrn a clciçito de 5 de março último, pois cm obe
diência :1 unwtradiçi'lo de 171 anos, a dircçl10 do Tribun:1/ sempre coube uo 
Ministro militar mais antigo, pelo sistcmu de rodízio u partir de 196~ entre us 
J Forç;~s Armadas- <.linda que o Regimento Interno vigr:ntc disponha cm 
seu art. S~', sobre :1 livrc escolha cm votação secreta- vi o acatamento a tal 
princípio que tem condicion;~do, não só neste corno cm todos os demais Tri
hunais Superiores a condut:l de seus membro:~. inobscrvado nuqucla dciçào. 

Tal norma, origim1riamcntc não escrita, vem sendo respeitada desde os 
tempos imperiais c foi firmad:~ definitivamente pelo Decreto n\' 149, de 18 de 
julho de I!NJ, criando a Prcsidênci:.1 c atribuindo-a ao Ministro militar mais 
antigo (art. 10). Tal disposiçi'10 se manteve no Decreto nQ 11.561, de 28 abril 
<lc 1915 (art. )'),O Dcmlo n' 14.450, de 30 de outubro de 1920, cm seu 
art. 26, por sua vez inovou c regulou u eleição para aquele curgo por um 
período de dois anos, vedad:~ a reeleição, disposição mantida no Regimento 
Interno conseqUente de 9 de março de 1921 {art. )\'),O mesmo preceito foi 
seguido pelo Regimento de li de dezembro de 1924 (parúgrafo único do :.lfli· 
go )\'), tendo permanecido sem alteração, o critério tradicional de antigUida
de, na escolha, reelegendo-se, entretanto, malgrado a proibição regimental, 
os Presidentes sucessivamente por dois, três ou mais períodos, at~ o seu afas
tamento por implemento de idudc ou morte. Esta situação embora não mais 
obrisatória, por força de normas regimentais posteriores - Regimentos 
aprovados em 27 de dezembro de 1939 (art. 8') e 31 de janeiro de 1955 (art. 
H\'), - permaneceu até 1962, quando não foi reeleito o Gener:.~l Tristão de 
Alencnr Ara ripe, iniciando-se então o rodi:io entre as Forças Singulares. En· 
tretanto, a reeleição verificou-se, ainda uma vez mais, na pessoa do Tenente· 
Brigadeiro ;\!varo Heckshcr, cujo segundo biênio não foi completado por 
motivo de doença, sendo nesta ocasião eleito pela primeira e única vez um 
Ministro Togado - Dr. Washington Vaz de Melo -para completar o 
poriodo hiena I (lU de maio a 6 de agoslo de 1965), 

,\ partir desta data c com o Regimento aprovado em Sessão de 21 de 
agosto de 1967, até S de março de 1979 observou·se o procedimento anterior, 
recaindo a eleição que se tornou rotineira, sempre no Ministro mais antigo 
de cada Força, na vez que lhe coubesse, nos biênios sucessivos. Tal procedi
mento, atendia ainda a circunstância de ser preservada, cm particular, neste 
Superior Tribunal, u antigUidade de seus integrantes, para não ferir a hierar
quia, a qual devemos obediência em nossa qualidade de Militares da Ativa, 
<.~faswdo que deveria ser, antecipadamente, qualquer Ministro que por moti· 
vos éticos ou morais não devesse continuar a integrar esta Casa de Justiça. 

Como é do domínio público e já declarei ao parabenizfi-lo, cabendo ao 
Exército, a vez, só poderia votar cm V. Ex•- Sr. Presidente- o Ministro 
militar que se me segue em antigUidade e de minha Força, comportamento 
ético que tem sido uma constante nesta Corte, Também em atenção à praxe 
seguidu, estendi e aqui renovo os cumprimentos ao Ministro Lima Torres, 
por ser o Ministro Togado mais antigo, eleito para as funções de Vicc
Prcsidente, dentre aqueles que ni10 haviam ainda exercido tal..:argo, Em con· 
sc::qUência, para salvuguurdar a hierarquia, que sempre observei e preservei, 
:10 longo de minha vida profissional, não me restou outru opção, senão a de 
retirar-me do Serviço Ativo do Exército c aposentar-me como Ministro desta 
Calenda Corte. 

Soubesse cu, previamente, do consenso da muioria dos Exm11s Srs. Mi· 
nistros cm torno da escolh:1 do nome de V. Ex•- Exm~ Sr. Ministro Presi· 
dente- pma o c:~rgo cm questão, mesmo com a quebru da tradiçUo, ccrlll
mcntc tcriu soliciH1do ao Plcn(trio que por unanimidndc o elegesse, 
reservando-me o rrocedimcnto oru adotado pelas razões C.''íP0:::as, evitando 

assim u rerercussiio do ocorrido, nos circulas forenses, militares c até mesmo 
cm úmbito nacional. 

Sem embargo, estranhei que rw di.t ó de março divulgusscnt os jornais, 
declarações não desmentidus, de alguns dos ExmYs Srs. Ministros, de que u 
ra1i'to Uc minha pretcriçr10 teria sido os pronunciounentos considcrudos "pc· 
ri~osos" por mim feitos nest:l Corte, contendo rcfcri:ncius aos fundamentos 
lilosúficos c doutrinúrios do regime dcmocrútico - visundo uo restabeleci· 
mcn1L1 do btadn de Direito- comrrornisso impostcrgflvcl, como todos su· 
hemos. dlJ Movimento de J I de M urço de 1964- por encerrurem conota~,:ào 
pulitu:a p:~rtitl:1ria. "nr1o qucrendtJ o Trihunul se envolver ern polftic:l, nem 
.:untr<t, nem a favor" 10 Ci/oho, E.1·tmlo dt• S. Paulo. Jortwl dt•/Jrusilie~, Cllr
/Jra:ilit·nlt'l. 

T<~llJUalifica~,:ün, dtllal't;nia. se me aJigur;~ scnüo illft•mpe.l'lii'CI- uma vc/. 
que a tutalidadc dus referido~ dis~:ursos for:un aprovudos pelo Plenário, c 
~.:un~tmn da~ respectivas Ata~ Jas Scssl1e.~ cm que foram pronunciuUos -
pL'ln lliCilll\ 111/li.rÚ/iCW/a, f10Í~ ll tt,.'Of dos 111\.'SillOS, VÍ.~OU Sl.'lllf'lfC ii VHillriiU~'liO 
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do Poder Judiciúrio, pelo rcstahclccimcnto de sua~ rrcrrugativas consucrudi· 
nftria~ dcntn1 d11 nnrrnalid:~dc comtilltcinnal pcr~cguida, com a L'cssaç.io de· 
linitiva da c,,ccpciorwlidade rolitica, aspiraçi'1o hoje gcncralit.:~da d:t cons· 
cii:nciil nacion;d, cm suas mültiplas exteriorizações c dos próprios dirigentes 
do Pais (Governtl c Oposição), :.~linal concretiwda :1 \Q dcjunciro, com :1 rc· 
vng>~çi'w Jo~ A tos lnstitucionuis. 

Luncnw ii incomrrccnsr1o :tssim surgida c a interprctuçi:lo deformada 
de tais orações, aqui proferidas desde 1973 e cm comandos anteriormente 
c.\crcidos cm que, coerente, continuada c conscientemente, tenho pregudo u 
consccu~,:i'lll du objetivo a que nos obrigamos, como finulidude prcdpua de 
todas as Revoluções brasileiras, ;.1 partir de 1922, e sempre explicitamente ex· 
ternado pelos seus rcsponsúveis, corno "visando a repor a Naçi'1o na ordem 
jurídica consentúnea com suas uspiruçàes c reulidades", rculirmundo mais 
uma vct pelo M:~rcchal Custello Brnnco em 1964, De futo não haveria outru 
forma de consagrar-se, dcrnocmticumcntc, o Poder Político cm momento de 
rcgressi'w da liberdade, senão pela institucionalização do processo rcvolucio
núrio desencadeado, ao invé:s do Poder Tradicional legitimado pela sua prb· 
pria cstabilidude no temro ou do Poder Carismútico, cuja legitimidade se 
fundamenta 0:1 adesão de gruros confiantes cm seu dirigente, 

Nu verdade, o Presidente Castcllo Branco, se nos reportarmos somente 
a 1964, procur:mdo contornar a intolerãncia revolucionária reinante- ain· 
da que por vezes apaixonada c sincera em seus propósitos- evitar uma dis· 
função civil ou mililar, quer pela erradicação do continuísmo,- pessoal ou 
grupal- da vida politica nacional, quer pela imposição de um espirita tute· 
lar d:~s Forças Armadas ao País- contingência insuportável cm uma De· 
moc~acia- auto! imitou-se no Poder e tentou minimilar a permanência do 
arbítrio, Par:~ isso, envidou os maiores esforços para que fosse institucionali· 
lado o processo, então aindu em evolução, c normatizar a ordem politica, 
;ttmvi:s da Constituição de 1967, onde tentou por um ordenamento jurídico 
realista, le~ar ao Povo Brasileiro uma Democracia legitima sem qualificação 
restritiva c: uo Estado de Direito assim restaurudo, instrumentos adequados 
ao desempenho de suas funções Uirigenh:s c de sua própria preservação. 
Compreendeu ele, com a rara clarividência de "homem alé:m de seu tempo" 
que somente pela limit:1çi:lo do Poder, por instrumento constitucional condi
lente com as nossas aspirações c realidades, poderia restabelecer o Estado de 
Direito. contornando a dificuldude política criada com o Al-2 que reabrira o 
procc.-sso revolucionário, por força de circunstâncias elcitomis. Desejara, 
desso.~ forma, prevenir as ambições ilegítimas e espúrias, além de excluir do 
universo político partidário, as Forças Armadas, salvaguardando-as das 
disputas competitivas dos partido~ quando visam à conquista do Poder. 

A Nação rcencontmriu assim - compatibilizados os objetivos desejá· 
veis c conflitantes, de então, nos campos psicossocial, económico e político 
-:1 ordem legal, e deveria prosseguir cm sua marcha acelerada para o futu· 
ro, cm pal e tranqUilidade, eliminada a excepcionalidade institucional, que 
ferindo :1 ordem jurídica, restringe a liberdade individual, inferioriza acida· 
d:~nin c desvaloriza o Poder Político, pela ilegitimidade de investidura de 
~cus detentores, emente de consenso popular, falta diffcil de ser reparada c 
mal contrabalançada, por um:~ uceit:~ção t{ICÍltl e irnpositiva do regime auto· 
ritúrio cm que vivíamos desde 31 de março de 1964. 

Assegura. dessa forma, o eminente estadista, a continuidade revolucio· 
núria, na Lei Maior- cm que procuraru conciliar a liberdade do indivíduo, 
com :1 disciplina d:.~ socicdude- legitimada pelo Congresso Nacional, con· 
sagrundo, :1ssim, a transitoriedade da intervenção moderador:~ militar -
rrecisa nos objctivos, limitada no tempo- como instilncia arbitral, justili
c:tdi.l somente cm momentos de convulsi1o nncionul, preservando ils Forças 
t\rnwdas dos desgastes naturais do exercício do Poder, quando a sua intcr· 
vcnç1"1o se justifica, pois teriam elas uma missr1o c não uma funçlto tutc:lm que 
:1 sua permani:nci:.~, além do tempo indispcnsftvcl para superar a fuse contin
!:t:ndal vivida. iriu c:mtctcrizar. Ratincava-sc, dessa forma. D rrincirio hú~i
Cll da lcg;llidndc dcnwcrática - "a N:1çào governa, :1s Forçus ArmaU:~s 
cnmo os dcrn:~is órgi\os estruturais do puis, obedecem"- surcrnndo u im· 
flilssc institucional cm que nos huviamos cnredado. 

Cnmprccndcra hemo saudoso Murcchal que .~c n Rcvn!uçi\o i: um fcnll· 
mcno de forço.1, do ponto de vista jurídico, cla representa um csfor~·u do Di
reito p:1ra pcnctrar na viUa sócio-politica Ju N:u;ilo, pois com.cicntitara-~c 
hcm que os Jcsalios de uma socicUndc cm desenvolvimento n?w podcri;un 
~cr satisfatori;trnentc enfrentados com atitudes sempre nc~ativistas, por mai~ 
imrositiva~ que fos~ern, contra ;1 suhversilo c a corrupçi1n. 

Jlur i.~so :~dutando uma dinümicu de nwinr criativiJadc no' campo., eco· 
númico c soci:ll, procurou emprestar t:unhém n rnc~mn ritmo ao campn poli· 
ticu, pela implanta~<'ln tlc um;~ urdem dcrnocrútica c modcrni1adora, supera· 
Jo o urhítrio do prtll,'L'~sn rcvollll.:ionilrin. 
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A\\ÍIIl, comunganUo dc~dc 192H do., idcai~ de renovação dn Bra~il, n[to 
podcri;t, P<trtkirc 4uc fui de toda~ .1~ Rcvnluçilc~- JO, J:!, 35, 37, 45, 54, 55, 
61 c h4 -entre ;dtcrnúnda de vitória~ c derrota~. lc~Jando-mc intermitente· 
mente a ~spt:rança~ c tlcscncanws- deixar de lutar intramigcntc c conscicn· 
temente pd~t:-> iúéi;Js cspmad>~~. 4uaisqucr qut: fossem as circunstânci;:ts de 
lh:sfa\'nr- c for•tm muit<ts, como cvidend:1 o trílmcorrcr de minha vida rni
litlr - n•1s f1mçU~:s succssiv>~s Jcscmp~:nh>.1d:ts. Ncstt~. luta in!ind;t, sempre 
Vt}\tci·nw po1ra " sig.nilicaç:1n do1 Política "como arte do estadista", isto é, 
"arte Jc gerir n Estadn, segundo principith definido.,, regras morai!., h:is es
.:rita'i, nu tr;.Jdiçllc\ rc~ru.:iti•vci~. vi~andu ao!. ~uprcmo~ intcre!>ses da Naçlto" 
(nu rcn~alllt:nto di.! Rui Barhll\;1, C\fl(C~~{) na~· Confcr~ncia de Haia, 1907, c 
na Cun1cr~n.:i:J dil Clube Militar. ~4 Jc maio de \919), conccituaçãO ultc.:rior
mcr•tc rc;•firmada pclll.~ cnm;Jndanlc~ da E~co\a Superior de Guerra- Gc.:n. 
Juarct Tii\1\Jról (C:-1·5J). ,\!te. Erncsl!l di.! Araí1jo (C-11-55)- a qual iria ser· 
\ir me~nw, .:nmo funJ<tmcntn hú ... iw d.t Doutrina de Segurança Nacional. 
fornHJiada pela ESG c, ror i~~o. r.::on,agrad:J crn seu Munau\ B[l~icn çomo "a 
arte de l.!.'l!ahclc.:ct ll'i Ohjcti\·o~ Nacionais, mcdiant~: a interpretação dm in· 
tcrc:-..'>1!.'1 c ••~riraçi"lcs naciunai ... c de orientar a conquista ou prescrvaçtll) da· 
l/UClc!. ohjctivo\1". 

Jamais, cnn)oidi.!rci, pois, assuntos de política partidáriu nesta Egrégia 
Cnnc, conli.lrmc rcss;tltci cm rc.~postu dada u alguns dos ExmYs Srs. Minis· 
t_rn~. ao discordarem dos termos cm que :.audei o Ministro Gen. Augusto 
Fragoso, cm sua despedida (Ata da Sef!sào de 6 de novembro de 7H), em vir· 
tudc de ter r cito algumas apreciações como contribuição- talvez desvallosa 
mas sincera c construtíva- uo Projeto da Lcí de Scgurunça Nacional- no 
que tinha de contdtria ~s tradições democráticas c jurídicas do Pais, cm ver· 
d:~dcira antinomia como a ínstítucionalizução pretcndi:t- cntüo em discu:.
sào no Congresso, por proposta do Poder Executivo, c aprovado, por dccur· 
so de prazo (Lei nY 6.6:!0, de 17·12-78) sem qualquer emenda corretiva. Na 
verd:u.lc é de reconhecer-se <1 imperfciçito c atecniajudiciilria, intcmpontlida· 
de de ;dgun:. lícitos criminais, cuja tipicidade estft fora da rea/id:tdc atuaf. 
;tlém t.h: ~.:ominações diversas que mdhor se situariam cm outras lc:is- prin· 
d~afmcntt: a de Imprensa c Código Penal/40- restrições iJ libt:rdade de nw
ni/cstaçrlll de pcns<~mcnto, por ação de Ministro de EMado- hojt: evidencia
dói~ c que c~tào dificultando " apficução aus julgamentos cm curso, ~cja na 
rcdw;no de pcn:tli cm sentenças transituda~ em julgado n:t Justiç:t Milit:tr c 
no STF, seja n<t definição de compet~ncia de foro, du lei cm quc:~trto. 

Em unf rc~imc.: prc:sidcncial que tem vivido cm suu fase republicam\ ~em· 
prc Sl'h o .:ontrolcjurisdicillnul c n~o político do Poder -como a inst;.inci;J 
~uprcm:t dt: dirintir connitos entre os indivíduos. indivíduo e o Est:tdo c dO!. 
Podere~ Constitudonais entre~~- valorilando, por isso m~:smo, a sua dinú· 
mica funcional- tem o Poder Judiciário, indiscutivelmente, dcs~:mpcnh;~du 
rclc~antt: funçilo po!ític:t, nu conccituaçJo superior, acima mcndon:tda, c, 
por tsso mesmo, obrig::tndo seus intcgrantc.:s a considerur tul ativid:tdc- im· 
plicit01mcntc exercida, entre: outras, ao prevenir a subversão pela óiplicaçào 
de instrumento juridico- lc:g:tle não excepcional- c ;tO dcclurar a incons· 
titucionalid;tde da lei ou de Ato !'\ormativo do Poder Executivo lCF 
art. 1\6). Tambt:m reconhecendo tul funçi1o politic;t- interferência n;~ le· 
gi~l;u;i"10- no cnh;tsamento da estrutura orgünica do Estado pam assegur:.IT 
o cumprimento de sua finalidade prccípua- manter a liberdade sob :.1 lei
jú dizia :t noss;t m:.tior cultur:t juridic:t de todos os tempos. 

"!.:verdade qur: :1 execução corrige, ou utenun, muitas vezes, ulcgisl:u;rto 
de mú nota. Mas, no Brasil, a "lei" se de:.lc!!itimn, anula c torna ''inexistcn· 
te", ni"to sil pela hust;mlia da origem, scnito uinda pelos horrores d;t apli· 
caçrltl." 

''Que cxtrunrdinúrio, que imen:.uritvel, qut:. por :ts~im di1cr, estupendo 
c Sllhrc-hum;~no, lo1!o. não scrit, cm t;tis condições, o papel tia Ju.rtiça.' Maior 
Qllt' o da I''IÍJ''itllt'gislarcio. llorque, :-.c dignos são os juilcS, como parte supre· 
rn:t, que constituem. no e;.;ccutar das lds- cm sendo just01s, lhr:s mantcrLtu 
ele~ :t suaju~tica, c, injustas, lhes poderão moderar, se não, at~. no seu tanto, 
~orri}!ir a inju.,til;a," 1 Rui 8{1rbw·a - Oraçiio uoJ Moço.t. J 

Por iliMl mesmo r~.:pctirei, data l'l'llitl, si outras oraortunidadcs surgirt:m, 
lodo.~ os conceitos aqui emilidos, Cl)uivocnJamcntc julg:tdos JWriJ:o.l"tH, 
ptlis nt:m :1 tog:t, nem a f;1rd:1 podem exonerar o cldudi1o c, sobretudo, um rc· 
voludmürio de todos os tcn1pos, dc scu dever cívico ptlril com u Pútria, cm 
cumprimento aos compromissos hislúricumcntc ussumidos, 

Ucm compreendendo u funçi'to judic:une c seus impcdimcn\ús h:~:mi~ 
(art. 114, item III du CF/67, com :1s EmcnJus ucresccntadas)," linalidadt: 
prirnacial da ativid:tdc milit:tr, Jcstin:.Hlu h defesa da P!miu e l1 pnr:mti:l do.., 
l'ndcrc~ Cortstituidu~, da Lei c da Ordem (art. 111 ), j;1111 ais incur~ionci, cntrl'· 
tanto, na~ Ura~·õc~ rcfcridus na úrc<~ partidória, atravé\o da J'oliticu IIm 
1-"il!·,·il!'.',. "quL' ~t:para, inirni~ta ~.: dcsirmam1 n-.. ~iiltlt\ilo~", a \)UIIt \:ll\1\o -..~:m · 
prc ll'll)l!' llllu C rcditn "~ l\dC\i\ i\l) -..o\dtldn C i\0 j~1i/''. (~\t\!.ldcr~·i·a, tbt;l 
wrtc ~Cilii'H', n~pt'>\1, n;•qul'!a a~o.'l'r..;itn d,: l'olirinl d!J .\'aplu, tlll Sl'lltido \llp~o· 

ri<IT e _d~.,intcrc\o~~•dn cm lJUc ela t.:on~titui "a çiCn~ia d~t orr_<Lnitar;iw n-..~.:in
nal, JJ mtl~:pcndi:m:iil mtc:ion:tl. da lihcrdad!! nacHlnal. da !.:nn .. crv;J~ào na
!.:ional", proçur:tn<lo a~sim~.:olimar os objclivo\ a qtLc toda:. as Rt;'oü\uçi\c:-. \>C 
pruru~~:ram, h tu C, o progrt•.uo r ugtJrmtçu do BraJil .. wh um rt'.I:illlr 1-rrclutft•i
rlmwnll· d!'IIUJCrúrico apoiado cm ~cu:. valores tradicionoti' pcrmancntc~ -
harmonia c independência t.lc Podcrt;\, franqlLiil~ \ndividuuis c de grupam~:n
tn~ federados, rcprcst:ntativld:tde cfctivu, plurali~mo politico c cconômicn,lr
hcrdadc de manifcst:Jçào de: pcns:~mcnto, li herdade de convi,ção polit"11.:a c ft. 
!osófica, liberdade de imprensa, sindical e univcrsitúria, economia livre de 
mcrcadn- disrlUsiçõc~ c~U•s que marcam a presença do liber;tlismo roliti!.:n 
na vida do~ Povos, hoje \ointctizada~ n01 Dt>claraçrio Unirt•rJu! do.l" /Jim"to.\ 
IIWIIfU/(1.\"- aprovada a lO di.! ckt.cmhro dt 194S rela ;\'iscrnbl~ia Gt:ritl das 
Naçi"lc, Unida., (O!'.'U). cstandn o Br;tsil entrem países signatúrin~ cujo tc~

to, no diter do Ministro Seabra Fagundes. "é o repositório atualit.ado c am
pliado do~ preceito~ que informaram originariamente a tdi:ia lihcr;JI", ptlr 
i~~o é, com :.:.ttisfação, que constilto no atual Governo :.t rcativ:.tçfto t.ln Coll
~clho de Defesa do\> Direitos da Pcssou Humana (lei n9 4.319, de 1{1·3·6-1). 
t:m obcdit:ncia it compromissos internacionalmente assumidos, ~cndo inad
missível, a rccwsu de purticipaçâo do Partido de Oposic~o cm sua ~.:ompo
siçilo, por força dt: lei, por questà~:s de normas funcionais- face a iJ\la im· 
ronúncia de sua c:<istt!ncia real no momento histórico vivido, visando 01 ilf"l~•
rilçi"to de prf1lica~ rcprcssivas abu:-.ivas no presente c no futuro. 

Realmente, c não é dcmuis insistir, a redcmocrati7.oH;ão ~ó se poder~ fJ
tcr pela institucionaliLaçãu do processo revolucionário. alravi:!> do Dirc:i\o, 
onde a Nação, como já dissemt:~s- eliminadas us imposiçõc~ ca\oubtlca.'l qt.lc 
sempre caracterizam o autoritarismo- se pen:niza em ~cu rc~:ncontro com o 
Estado pela açào conjunta~ harmônica dos Trés Poderes cjamab pela u~ur· 
pitt.;iJo de um deles das atribuiçõc:; lt:gais dos outros. D:tí, como acentuei, a 
dt:finiçiw juridica do Poder, implicar em .rua limituçâo, e esta só se poderit f;J· 
ter rela ligura politica a que se: dá o nome de Estado dt' Direito, crióido sem
pre ü sombra da inspiraç5u !ibL'ral c dos ideais democráticos, estabelec~.:ndü a 
"vida dt: rclac~u juridica, consensual c livrt: entre o cidadão, a quem l~:giti· 
nwmcntc pcrtcnct: o Poder c sua administração r: o Estudo aguem compctt: 
impt:rativamcntc- por leis escritói!> ou tradiçõe!. oruis- implc:mcntar tal re· 
lóiçiw", como vem ocorrendo, normativamcnte, em noss;t vida constitucill· 
na\, dc\odc IS~4. com alguns hiatos institucionah, o último dos quais o mJi~ 
lnngo, ;1 partir de 196-l. 

Aguard:.t, as~im o Pai..,, com an ... icdadc inusitada, o seguimento das ~1e· 
did;t~ jú ini(.:iada\1 com :.t rt•wJgaçào dos Auu lnJtituâonuiJ, visando o rcturnn 
pleno <.ul regime da "liberdade sob a lei" c a ser alcançado pt:!o rcc.xamc Jc 
toda icgislaçilo cspcci;tl- eivada de arbítrio residual, tais L:omo: a l..:í de Se· 
f!Umnç;l ~acinnul (Lei n~> 6.62Uj7S): Lei de Imprensa (Lei nq 5.250}67): Lei 
Orl!.[lniça dt':' Partídns Politico\> (Lei n•• 5.6~~/71 ); Lei d;t Propaganda Eleito· 
ral, no R[tdlo 1.! Tcfevi'iào (lei no td3Qj76); Leí do Direito de Gn:vt: (l.el 
n1

' 4J30j64l c demais leis Trabo1lhislas, hoje intt:mrorais, Lei c~'ntplt:mcn· 
t;tr n" 35. de 14 de março 79 (lei Orgânica da Magistratur" Nacional)- c. a 
ser prcct:dido pela revisão da Constituição de !Q67 1: su01~ Emenda.,, 
comp<.ttibiliz<.mdo-as com as tendéncias atuais da opinião hraliileira, climin:t· 
do\> os dispositivm qut: desfigur:.tvam a nossa vida politicil-c consagravam a 
usurp;tçrJO intcncion;~l daquilo que um povo tem de m;.tis precioso, cm .\U.l 
L'apacidade cívica, a f!.fco/ha diri'/a de sua rerresentatividadt: nos postos clcti· 
Vll~. os quais fere111 fund:tmt:ntalmentc a própria consci~ncia juridiç;t naci{,. 
n\1\. 

Ntto há outra m<.tnt:ir:l para rctorn01rmos it plenitude dcmocr{ttica 1.!, 

n:;~tm~mc, emergir da r:struturu institucional híbrida c amorfa, que rda sua 
r_roprr<t n:tturt:za c contradições tem evidenciado a suot efemeridade c prcca· 
ncd01de, t: s;mcion;tr cm dclinitivo ;t legitimidade da origem dos dctcntore~ 
dn Poder, pur livre consenso popular. Como mcdi(ht imediata c in:tdiilvcl it 
cmtsecuçào de tal 11n<.tlidade, impõe-~e. u meu ver, prt'/iminarmt'llh' a pilei li· 
car;fw t.lns espírito~ r: o restabelecimento da coesão do grupo social hra~ilcirl,, 
~ó rossiwl por umu rt>conciliun"io, sem rcsscntimcnto, entre ilS \>U<.ts p:trcc:la~ 
desavindas, através da conL'essàu imediaw ou a curto prazo, da uni.l"licJ para 
os ~:rimes t:~sc:ncialmcnte políticos, sem conotação tcrrorilllil- con~tantc \ot:· 
cu!ar nu cvo(uç;lo nacional - revogadas, ainda, as c:~ssaçõe~ de nwnd:nm, 
pitlCiliL'~ 1.! direitos pnHticn~. decorrente de Atos Institucionuis, ni"to moti· 
\'ada~ fll)r raLllcs de ordem ética ou n10rul. A aniJtia comtitui, induvidlh:t· 
mc~ue, a maio; diL'il/ c prunt;t s~llur;iul p:tr;t ilf"l:t~:tr evcntuab c.\ccssos do au· 
lnrii;JrÍSilW, rhlflJU~, :11~111 dll pcrdiio intrinse.:n, tcnl ll !!feito moral do re..:o· 
nhel'imcnt_n pí~hliw, C[lllllldo .fi ~r o !"CJ.\"o, de 411e fl1r:ttlll'nlltctido~ crw\1, injus· 
11\a~ c arhrlriiriCdadt:~. pL'Ia\o \';r~;~o,·(lc~ 1!111 di\o'>Ídio, r.::nnw ;diú~ tt:lll llClmiJo 1.!111 

lmh·· 11~ lil\~-..a~ ~r h..:-.. Ílh\\\11\:Ínmli~, 
Sú :JS'illll rclmn<.trcrnm, de fato, an 1:'.11111/o dt• /)tr!'lltl /Je'mu,·ratt!"O. 

op~·;ttl viva, lnl'i.l"/o, c cada vc1 mai' tntenso n;ll) ~ú d;1 \olKlt:d:llk hr;~.,tlt:ira. 
l"lllllll du~ rt:'>pum.úvei~ mai~ hit.•rarquitadu., (Citwcnw ~· ur~~·.i~·:·nl) pch1' 
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Destinos Nacion:tis C.\tcrioriz~tda cm compromissos formuis, umrlamente 
divulg:~dos, e cm esforços indiscutíveis c continuados, vtsundo a congmçm 
os segmentos saciai~ cm dtsscnso, mcdid;r esscnciul c indispensável pum o 
reencontro entre o Estado c :1 Nação, através du concilhtção compósita c 
hmmônic:t entre as fontes rcms c as fontes formuis do Poder. 

Só assim teremos cfctivamcntc conseguido retornar l:t rlena democracia, 
cscoradii em um~t constitutçào, fett;l não somente pum garantir a liberdade 
ao povo, mas também :1 sua scgurunça, pois. se compreende que sem esta, a 
li herdade não rode perdurar c seria impossível promover, pacifica c pmale
loamcntc:, as duas aspir<Jçõcs fundamentais do ser humano ao tornur-sc se:· 
nhor de seu proprio destino- a ascensão sócio-econõmicu c a_ gurantiu de 
seu.~ direitos indtviduais- como perene legado polftico do Mundo Octdcn
tal, encerrando cm sua dinftmica a soluçlio adcqu;rda à supcmçào de todos os 
conllitos sociats c políticos, eventualmente, emergentes. 

De fato, cessado o imp;rcto das contestações subvcrsivus, esporadicu
mcntc aind:1 manifestadas, c assimiludas as pressões infra-sistêm1cas, pela es
sência c ncxibilid;rde do próprio organismo-democrático, teremos volvido à 
coesão que congregou Povo e Forças Armudas contra a ameaça do totalita
rismo de 1964, coesão esta que permitirá ao Brasil, livre de truumas sociais 
ou de idcologi;rs escravizantes, conqutstar o seu futuro auspictoso de Grande 
Potênci:1, uo dobrar do st:culo, supcrudas as divergêncius entre homens que 
se uniram para repelir a estagnação, o dcscaminho libcrticida, a luta de clas
ses, a corrupçrto c a desordem, c deveriam continuar soliduriamentc ligados 
para cooperar na ingente obra de renovação nacional, cm todos os Campos 
do Poder. 

É. preciso pois que, pela intranstgência das partes, não se delongue o 
processo de reconciliaçlio, no qual só o pars tender!!. a ganhar, quando se tor
nar permanente a normalidade constitucional, valendo-se então da força ge
neralizada dc cooperação de todos os bons brasileiros, a fim de enfrentar to
das as dificuldades ocasionais que oru se nos deparam nas esferas económi
cas, políticu c social, dentre as quais se destacam em primeiro plano: a rcação 
à abertura, ostensiva ou velada das extremas radicalizadas, procurando m· 
viabilizar a suu integral concretização, vivendo a falsa impressão de seu pró
prio fanatismo, presumindo uma potencialidade já em exaustlio; as explo
sões das cont: nuadas reivindicações sociais, comprimidas no longo pcr[odo 
de autori:artsmo c cuja reposição demandará certo prazo, para não agravur 
as serias dificuldades do momento, conscicnt1zadas as partes cm \it[gio c a 
própria uutoridadc arbitral que se deve buscar um entendimento c não csti· 
mul:tr o desacordo, sempre lembrado que a legitimidade das pretensões de 
plcitar por melhores salários c condições de trabalho por mais justas que se
jam. nflo pode r:stur acima de lei. Realmente é preciso sentir que se não forem 
supcradus wis divergências, sérias conseqU~ncias começarão a surgir, cuu
sundo traumas n:1 ordem política c conturbação do clima social pela pri· 
vaçào de serviços essenciais, à vida du própria população, fortalecendo-se as
sim a idéta de que o Estado não pode ceder no essencial que é o poder jurrdi
co repressivo base de suu própria existência- ainda que se reconheça a ob
solescência c: a intcmpomlidade da legislação trabalhista vigente. Em outras 
palavras, a liberdade t.:rn por limite o interesse público, a ordem c a respeita
bilidade intangível da lei que constitui o fundamento do Estado de Direito; a 
crise económica gerando um quadro inflacionário delicado, cujas tuxas de 
muito ultrapassar:1m as tolerâncias e previsões dos economistas, moncturis
l;ls ou cstruturulistas c que nào parece apresentar perspectiva próxima de re
gressno, levando u certo ccticismo em relaçlo às medidas de contcnçiio, 
arncaçando mesmo cm sua continuação a destru1çào dos valores búsicos da 
sociedade e inclusive: atingir seus própnos valores éticos, podendo gerar a 
miséria c o despotismo: o casuismo do pretendido udiumcnto das eleições 
municipais do próximo ano c da reforma dos partidos, ainda em considc
r:u;ào, c que devem ser definidos segundo os interesses da Naçiio, sem prejuf
lo dos postulados democráticos. Só assim se evitará que tais pressões con
juntur<lis ou futur;rs possum explodir sob formus incspcrudns e dcsconccrtnn
tcs, rcturdando u distcnsào política, tUa desejada c oru cm curso, cujo fiamo 
nào pode ser des:~celcrado, de manciru u consagrur o Estudo de Direito revi
\ ido,;, b01sc de instituições pcrmuncntcs c duradouras, gurantindo o governo 
do pnvn, sustentado pelos seus purftmctros básicos- igunldade, liberdade, 
responsahilidude e representatividade efctivu. I: preciso atndu que se com
preenda a real nornwlidade constituclonttl como n soma dos esforços de to
dn-; para que n P:tb se libere, pau lati nu c ni10 instantnncnmcnte, dos efeitos 
leg;1llns pelo prnlnn~adn pcríodn de autoritarismo c: que só 11 democracia ga
rante a pcrmanêm.:iu dm conquistas snciais alcan~;adas. A eomunidudc nn· 
~::inrwl- clrtc., diri~cntcs c 11\iiSSiiS dirigida~- devem se cons.:icntizm poi~. 
•Jlle o lkscnvnlvimcntn ... úcio-cconómicn niio rode st:r ohtidu ao lado de um 
.. uhdcscnvolvimcrdo rolitico que se procuríl nr:r superar. sem retroagir, para 

que unw recafda uutoritfrria nlio faça o Pars involuir c reentrar nas sombras 
discrinrinatórtots do arbftrio sob o pretexto de assegurar :1 sobrevivência do 
regime, ~upcrar a innaç~o, ou manter a ordem pública c a paz soctal,julga
das virtu:llmentc :rmeaçadas. 

Concentrem-se pois os dingentcs governamentais, os legisladores, os 
grupos sociilis, as entid:tdcs de classes, as Forças Armudas, nus su;ts nobres 
tarefas c procurem atender üs csrer:tnç:ts do P:us angustiado, perplexo c ain
da insc~uro, rorccjando cn1 ;rbrtr uma estrada real, por onde possa caminhar, 
sem rewrsrrn. na cnnsccuçàn efet Í\'a de seus ohjetivos inici;ris- infclizmcntt: 
distorcido'i p;rrcialmcntc no tcmp~l - a inexorável c Irreversível Revolução 
Bmsilctru. Omitam, pelo amor ao Brasrl, seus interesses partidúrios ressenti· 
mcntos ou v;ridadc.:s c pensem cm termos de Nuçào c de História, pois só as
sim scnw dignos de um povo que se tem revelado cm todos os tempos, i1 :tltu
r:r de umu pútri:1, tào c.~plendcnte cm suas trudiçõcs, uliccrçadas na con· 
vicçtro liberul, csptrito democrático, fruternidudc de seus segmentos demo· 
grúficos, ainda que raciul. religioso ou economicamente, por vezes diferen
ciados- c cuJa "vocação constitucionalista c legalista foi estereotipada, edi
ficante c sucessivamente, no correr de sua vida política, assim no Império 
como na República", 

A Revolução de 64, Srs. Ministros, está sem dúvidu, em plena fase de 
afirmaçi!O da legalidade democrática, para honrur o seu compromisso supre
mo, returdado não só pclus servidões decorrentes da rcconstruçlio nacional, 
incidência de pressões ideológicas ou rcvanchistas, descompassas sócio
cconõmico regionais, fazendo-nos enfrentar com destemor as pressões intra 
c anllsistemáticas c evoluir sucessivamente do federalismo centrifugo, para o 
federalismo centrípeto até atingir, finalmente, o federalismo de integração, 
cm que ;rtravt:s de pluncjumento adcquudo, de ãmbito nucional, se tem pro
curado ohjctivar um desenvolvimento ordenado, racional c cfetivo, cm todos 
os nossos tratos espaciais, superando o crônico deseqUilfbrio sócio
económico que podcra atê :1mcuçar a unidade nacional. 

As realidades conjunturais e o consenso generalizados do nosso grupo 
so~::tal por todos os seus cstamcntos, estão, de fato, reclamando pela urgência 
dessu afirmação, pois os acontecimentos htstóricos têm mostrado que, en
quanto umu Revolução não se consolida cm um sistema constitucional, com 
normas permanentes, suportado por organizações purtidárias sólidas, coe· 
sas. c nflo urttficiais c contriidttórias, lirmadas em filosofias politicas pró
prius, espontaneamente surgidas das tendências da opinião pública, não con
seguirá pcrpctuur atruvês do tempo o seu rdcário e implantar, definitiva
mente, a.~ reformas efctlviidas nos campos polttico-social e económico, no 
decorrer do seu processo institucional. Que Deus inspire aqueles que detém 
as rédeas do Poder, cm todos os seus escalões, para que, atendendo exclusi
Vitmcntc ao bem comum, na concepção de João XXIII- "conjunto de con
dições sócio-económicas que permitem c facilitem ao homem o desenvolvi
mento lntcgr<~l da personalidí.ide" - possum construir, pelu distribuição 
equitativa desse bem, um:1 sociedade ;rberta e democrática, essencialmente 
cristit, plena de justiça social, centr:tda no interesse público, pura a felicidade 
de todos os brasileiros, no usufruto integral das liberdades rooscvcltiunas
liberdade da palavra, liberdade de credo, libertação d;r necessidade, liber
tur;ito do medo. 

Srs. Ministros 

C.tda um d[l o que tem. O meu, procurando honrar compromissos de 
mais de meio sí::culo, cru pouco c se esgotou com a elciçUo de 5 de murço últi
mo cm que vi ferida a minha hierarquia, da quul niio me posso despojur 
como rnilitur da llliva, integmnte de um Tribunal da natureza do nosso e cuja 
prcscrvaç!lo tcm sido uma constante cm suu trudiçüo. O surpreendente prctc· 
rição sofridu, no momento em que o Pais se encontra cm plena fase de redc
mocrat!lUÇilo,- motivo constante de meus pronunciamentos cons1dcrndos 
"pcrtgosos" - tornur-sc, data Vt'ffia, pma mim vcrdudciramentc incom
prccnsivel, cm face de minha vida pregrcssu, de meu desempenho judicuntc 
neste Egrégio Tribttn:ll, c sobretudo, quundo sou hoje o mais untigo Oficial 
Gencml das Forç;rs Armadas, na Ativa. 

Nao podi;r, na verdade, desde que fui distinguido pelo Presidente Médi· 
~::i. cnm u des1gnaçrro para cst;t Casa de JustiÇa, mudm de comportamento c 
atrtude, isto í:, rccuur da luta de uma vidu c da concrc:tiz~rçào de um ideal, em 
prol da nr~anit.a~;iro de unw Pirtria regida pelos postulados dcmoerúticos, 
~::nnsoante a-; no~~as a~riraçilc~ permanentes, dentro de UlllillHdc:m jurídica, 
~ohrcrosta a grupn~ Je Puder tlll a Fnn;a~ dcsagrc!tadorus, cm sua rmJiciili· 
lill,'illl C:'ICillporúnca, ba~t·:td;r:, 1:111 ralas prt:mi~~~~~. jamui~ uvalil.ndas pclu-; 
uhjctivu~ d:r R..:vulut.,';hl de f1-l c •rnteriurcs. 

Comn tndm n~ de minh;r gc.:ra~.,::rn, rc:alitci :r minha c;rrreir;r militar ~Ctll· 
prc mutiv:rdLl jllH um:t idéi:t·fun,;:t t(lle vi~a\'a :1 nur~!ruir, nn Bra~d, do.: faln l' 
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de Direito, um:1 dc:mocr;lcia, sem restrições, pautando meu comportamento 
dentro du linha de açüo traçada relo nosso maior civilista de todos os tem· 
pos: 

.. As Instituições se defendem ora com a resistência conservadora à de· 
sordem, ora com a resistência liberal ao Poder". 

Por isso, mesmo as palavrus oportunas e rcallsticas aqui ou alhures por 
mim pronunciadas, despidas de qualquer conotação ou interesse polrtico 
partidário- exclusivamente ligadas à reanrmaçào jurfdica do Poder- ja· 
mais poderiam fundamentar juizos de valor que importassem cm demérito 
ou censura à minha posição funcional c afctar a minha imparcialidade c intc:· 
gridadc de juiz, sempre caracterizadas pela sinceridade com que cm utitudes 
clarus, independentes e livres de qualquer coaçUo, busquei, pertinazmente, 
vulorizar a Justiç;t Castrense c perseguir a consecução dos objctivos que jus
tificaram a arruncada de 64, contra um governo que perseguia cm uma filo· 
sana própria, nns contrúrios ao pacto sócio-polftico nrmado c jurado, 
ameaçando os v~!lorcs éticos permanentes, constantes, da nossa evolução. 

Não podia dur mais, mas tudo que dei ou preguei foi com re, com cons· 
ciência rlena. na certeza de que sem ambições espúrias ou perseguindo noto· 
riedudes vãs, ter pelos chãos da Pátria - de Chui a Oiapoque, do Cabo 
Branco a Boqueirão da Esperança {Acre) perlongando no Sul, no Nordeste c 
no Norte, respectivamente, 3S coxilhas innndas e as serr3nias abruptas, as 
caatingas ardentes do scrtiio duro c sofrido, a selva amazõnica- onde o rio 
condiciona a vida - nas funções exercidas- Comando de 2 Unidades, 4 
Grandes Unidades, 2 Áreas (sendo uma interinamente), Escola Superior de 
Guerra; Chen a de 3 Departamentos; Ministro deste Superior Tribunal Mili
tar e Ministro de Estado- cumprir o que devia c fazer o que podia- como 
soldado, engenheiro, administrador e juiz - dentro do limite de minhaS 
forças físicas c da capacidade prolissional, haurida no estudo e no trabalho, 
como sempre testemunharam os meus superiores, camaradas c subordina· 
,Jos, e a partir de outubro de 73 os meus ilustres Pares, nesta Egrégia Corte, 
onde procurei disnificar a Magistratura Militar- independente de pressões 
de qualquer natureza - considerando sempre o Direito como valor i~po~
tergávcl para a vida do homem, com paz, bem-estar c progresso, JamaJs 
transfugindo da legalidade para o arbitrio ou da ordem para a anarquia. 

Após mais de 54 anos de atividadcs ininterruptas, a serviço do País, 
com a decisão regimental extcrnada pela nobre maioria deste Tribunal, 
criando-me problema hierárquico insuperâvcl, acredito que cumprida está a 
minha obrigação com a Pátria cm cujo serviço, suportado por umu dignida
de funcional que desafia qualquer constetação, honestidade de propósitos, 
nrmeza de convicções, lealdade indefectível aos camaradas, jamais cometi 
açõcs que nào a houvessem honrado, nelas procurando sempre não me des· 
viar do comportamento (i\osófico, expresso no vetusto preceito bib\ico: 

.. Quem é ncl no pouco, também é no muito e quem é injusto no pouco 
também o é no muito". 

(Lucas XVI - I•) 

Está assim saldada a minha conta. O testen1unho imprescritível dos 
acontecimentos acabará de liquidâ·la dizendo que se alguma vez tergiversei 
com a minha responsabilidade, por mais atribulações que me trouxessem ou 
hesitei cm expor a minha carreira, para conressar a minha f'é, honrJr a minha 
consciência c servir ao meu Pais. Poderia nesta hora última, sem falsa mo· 
déstia, parodiando o grundc Rui, paladino do Direito e da Liberdade, dizer 
"E.'itremeci a Pátria, vivi no trubalho c não perdi o ideal". 

Cumpre-me ainda ao solicitar a V. Exts Sr. Ministro Presidente e 
Srs. Ministros a transcrição desta despedida nu Ata da Sessão de hoje cm 
que espero seja a mcsmu lida, rc.ssulvar que me res~rvo o direito de di_vulgá~l~ 
paru conhecimento de meus am1gos, camaradas e Integrantes da Justiça M1l1· 
tur, a quem julgo dever, por atitudes anteriormente assumidas, uma expli· 
caçUo da dccisao tomada de antecipadamente, uposentar·mc. 

Finnlmcnte quero aqui deixar consignado, nesta ho~u derradeira de mi
nha atividadc funcionul: 

- Uma revcrênciu de saud:1de uos que desta Vida já se foram, e que cm 
todos os momentos me assistiram com sua ujud:1 c orientação, desde os 
meus queridos Pais, Chefes c CilllHtrudus, uti: uqucles com quem tive a satis
f:u;ilo li c trahalhar neste Trihunul, nm idos de 66 c no perfodo de 73 até o diu 
de hoje. 

-Um prcitn de reconhecimento ii todos os que grat:m1cnte me assisti
ram nas lidcsjudidúrias c militares, inclusive ;ws Srs. t\1inistros cm Htividn
lle ou apn~cnl:ldns, particularmente aos qut: sempre me distinguirum com a 
sua ami:;1dc, cnnli<11l~a c solidaril·datlc: ao Sr. Pro,,;ur:1dor-Gcml da Jmtiça 
Militur c ~lema i:. integrante-; da Prm:umdoria, aos componentes de rn~·u G;•· 
hinetl', an ~l·nhm J)iretnr-Gcr:lll' demais Scrvidorc~ da C'ao;n, ans Srs. Alldi-

tores e runcionúrios da Justiça Militur em todos os seus escalões, aos 
Srs. Advogados que militam neste Tribunal, todos facilitando-me o dcscm· 
pc:nho du dura e difíciltarc:fa de juiz- inseparável da condição de militar e 
de cidadão- procurando não desmerecer os que tanto a engrandeceram no 
passado c a valorizam no presente, conscientes todos de que o grande objcti· 
vo da Justiçu é substituir a "idéia da violência pela do Direito", principal
mente na rase de transcrição ora vivida, em que se busca, não obstante os en
traves e dificuldades dcparadr~s, a anrm3çào plena da legalidade democráti-
Cí\, 

Umu palavra dt: gratidão, a este Exército mugnrfico, guardião da Pútria 
junwmente com as outms Forças Armadas, a cuja de~a~bição, civism~ e 
patriotismo de seus integmntes desde os tempos Colo01a1s, deve o Brasil a 
pcrenidadt: de sua existência, a sua unidade sócio-política c a preservação se
cular de suas liberdades. 

Tamb~m à minha querida consorte, espelhando bem as renúncias, sus
tos ~ ~speras do destino da esposa de um soldado marcando em cada guar
niçüo, do Rio Grande, ao Amazonas, o destino errante de um lar, expresso 
de público, neste hor:t tüo significativa de minha Vida. uma gratidão mar
ccssívcl, relo seu <tmor pcrc:ne c companheirismo invulgar, permitindo-me. 
com sua presença confortadora c estimulante, suportar as agruras da vida in
tc:riorana e cumrrir sem desfalecimento e com entusiasmo as minhas abri· 
gacõcs de soldado c de: juiz. A mesma gratidão externo à minhu desccnd~ncia 
-já nu 4• g:c:raçüo- que sempre soube dignificar meu nome, jamais odes
lustrando nos embates cotidianos da vida. 

- Na história de minhu ~xisti:ncia. o tempo passado a serviço do Brasil, 
se inscreve cm um capitulo de mais de meio século. Na disciplina intransi· 
genh:, no respeito hierárquico, na nrmeza de convicções democráticas. na 
lealdade inconteste, aos camaradas, no companheirismo permanente, no 
estimulo à juventude, na obcessào da Justiça, ele foi vivido com ética, coe
rência, obstinacão e, sobretudo, fê missionária no desejo de, como integrante 
de um grupo de soldados que guiados pelo mesmo .udor patriótico e comun
gando das mesmas aspirações c ideais, têm procurado construir um Novo 
Brasil, pleno de humanizaçüo, democracia, eternidade e grandeza. . . 

Deste tempo hei de sempre recorar-mc com honra e orgulho, jamais 
com amargura ou desalento. 

Valho-me du oportunidade para apresentar a V. Ex' Sr. Presidente '.'O· 

tos de feliz êxito cm sua administração c aos Exm~"s Srs. Ministros, renovo 
nesta despedida os meus protestos de alta consideração e de inúmeras felici
d:~dcs no desempenho de suas árduas e delicadas atividadesjudicantes, para 
honra maior c prestígio sempre crescente desta Casa de Justiça, tão viva de 
tradições na consciência jurídica nacional. 

Exm"' Sr. Ministro-Presidente 
Exm,.. Srs. Ministros 
Exmll Sr. Procurador-Geral da Justiça Militar. 
Dever cumprido. Missão nnda. Consciência tranqUila. 
Gen. Ex. Rndrir:o Ocrdvio Jordão Ramos. - Ministro do STM. 

O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa) - Item 3: · 

Votação, cm turno único, do Requerimento n' 170, de 1979, 
do Senador Orestes Quêrcia, solicitando o desarquivamento do 
Projeto de Lei do Senado n• 60, de I 976, de sua autoria, qu.' dá 
nova rcdaçào ao art. 450 do Decreto-lei nll 5.452, de 19 de mato de 
1943 (Consolidaçuo das Leis do Trabalho). 

Em votuçào. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram conServar-se como se encon· 

trnm. (Pausa.) 
Aprovado. 
O projeto a que se refere o requerimento que vem de ser aprovado volta· 

rú à sua tmmitaçi1o normal. 

O SR. PRESIDENTE (Aiexundrc Costa) - Item 4: 

Vol:lçào, cm primeiro turno, do Projeto de Lei do Senado 
n1• 34, de 1971\, do Senador Itnnmr Frunco, que proíbe aplicações 
linanccims, pci;IS pesso:1s jurfdicus de direito público, de recursos 
ohtiJos com a finalidade de línunciar obrus ou empreendimentos 
de intc:ressc da ri.:spectiv:~ udministrnçào, tendo 

PARECERES, soh nYs 11\6 a IHH, de 1979, das Comissões: 
- dl' ('uno,tifull;iio l' .lll'riliçu, pela constitudon:llidadc c juridi· 

l'itJ.Hit:; 
- dl' El·nrmmlu, favmúvd, i:lllll votll vencido do St:nador lk· 

1wdiiP Ferreira: l' 
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-de Flnancas, contrário, com voto vencido, cm sepurado, do 
Senador Am:ual Peixoto, c voto vencido dos Senadores T:~ncredo 
Neves c M aura Bcncvides, 

Sohrc a mcs:~, requerimento que vai ser lido pc:lo Sr. 19-Secrc:túrio. 
E lido o .l't'KIIilllt' 

RF.QlJERIMF.NTO N• 17R, DE 1979 

Nos termos do :1rt. 350, combinado com a alínea c do art. 310 do Rc· 
gimento Interno, requdro adiamento da votaç~o do Projeto de Lei do Sena
do n~ 34. de 1978, a fim de ser feita na sess~o de 6 de junho próximo. 

Sal:~ dus Sessões, 30 de maio de 1979.- Itamar Franco. 

O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa)- Em votuçuo o requcrimen· 
to lido. 

O Sr. Amarai Peixoto (MDB- RJ)- Sr. Presidente, peço a palavra 
para cncuminhar a votaç~o. 

O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa)- Concedo a palavra a V, Ex• 

O SR. AMARAL PEIXOTO PRONUNCIA DISCURSO 
QUE, ENTREGUE À REVISÃO DO ORADOR. SERÃ PUBLI· 
CADO POSTERIORMENTE. 

O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa)- Com a palavra o autor do 
requerimento, Senador Itamar Franco. 

O SR. ITAMAR FRANCO (MDB - MG. Para encaminhar a 
votaç~o.}- Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

Depois das palavras do Sr. Senador Amaral Peixoto, pouca coisa teria 
eu que acrescentar, a não ser a esperança e o desejo de que a Maioria, nesta 
Cusu, não rejeite este projeto. 

O adiamento já pedido, em ucordo com a Liderança do Governo, vai
lhe permitir uma meditaçiio mais profunda pura que este projeto seja apro· 
vado, no sentido da moralizaçiio da Administração Pública deste País. (Mui· 
to bem!) 

O SR. !'RESIDENTE (Alexandre Costa) - Em votaçuo. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer como estão. 

(Pausa.) 
Aprovudo. 
De acordo com a deliberação do Plenário, a matéria ngururá na Ordem 

do Dia da Sessão de 6 de junho próximo. 
O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa)- Item 5: 

Discuss~o. cm turno único (aprcciaç~o preliminar da constitu· 
cionalidade, nos termos do art. 296 do Regimento Interno), do 
Projeto de Lei do Senado n• 278, de 1978- Complementar, do 
Senador Nelson Carneiro, que altera a redução do capu1 do 
art. 4•. da Lei Complementar n• li, de 25 de maio de 1971, que 
instituiu o Programa de Assistência ao Trabalhador Rural, tendo 

PARECER, sob n• 88, de 1979, da Comissão: 
- de Constlrulçio c Justiça, pela inconstitucionalidade, com 

voto vencido dos Senadores Nelson Carneiro e Franco Montara. 
A matêria constou da Ordem do Dia da scss~o de 4 do corrente. tendo a 

discussiio adiada, a requerimento do Senador Humberto Lucena, para apre· 
sente sess~o. 

Em discussão o projeto, quanto à constitucionalidade. 
Concedo u palavra uo nobre Senador Dirceu Curdoso. 

O SR. DIRCEU CARDOSO (MDB- ES. Pura discutir o projeto. Sem 
revisão do orador.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

O item S dtl puuta, projeto de autoria do nobre Senador Selson Curnei· 
ro, alteru a rc:daçào do Caput do art. 411 da Lei Complementar n11 li, que 
instituiu o Programa de AsSistênciu ao Trabalhador Rural. 

Sr. Presidente, já fui Prefeito, no interior do Esp[rito Santo, raz 25 anos, 
e fui talvc:l um dos primeiros prefeitos do Brasil u criur o Serviço de Assistên· 
ciu ao Trabalhador Rural, com assistência médica, com distribuiçUo de re
médios, - remédios de umostras gratuitas porque a Prefeitura não tinha 
força para dur remédio além de assistência médica, criei também o Serviço 
Dentllrio, ['Iorque achuvu cu, como prefeito, sentindo a pressão das necessi
dades du população do interior, que é nu dor de dente que temos, no interior, 
as maiores vftimus. Além disso, Sr. Presidente, criei ainda como assistênciu 
:.to trubulhudor rural, ulém de.1sus pequenas coisas, uma ussistênclu judicillriu 
a esses trubulh:~dorc:!l, 

Como cri:1dor desses serviços, hf1 30 unos, como prefeito municipal, é 
com sutisfuçào que vejo o projeto do ilustre Senudor Nelson Curneiro que-

rendo rc}!ulamenlilr essas assistências ao trabalhador rurul. Dessa formu ['lO· 
dcrcmtlS lixar um pnuco ii ['lllpul:u;iiO rurícola. cssu população sem destino e 
inli,a, llllc sai lhl inlcrior c vem hahit:tr as favelas dos grandes centros, das 
}!Tandcs rnetrúpoh:s, das grandes cidades. 

As!lim, Sr. Presidente, é cnm satisfaçl1o que registro c dou meu apoio ao 
ilmtre Senador Nelson Carneiro no projeto, que :1tc::ndc r1s necessidades legi
timas do trahalh:u.lnr rural do nosso Pais. (Muito hem!) 

O Sr. llumhcrro l.ucena (MDB- PB)- Sr. Presidente, peço ;1 palavnl 
p:mt discutir ii matí:riu. 

O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa)- Com 11 palavr:1 o nobre Se· 
nador Humberto Lucenu. 

O SR. fll!MRERTO l.lJCENA (MDB- PB. Pura discutir o projeto,) 
- Sr. Presidente c Srs. Senadores: 

Há alguns dius solicitei o udiamento dessa mutéria, pensando cm dar 
tempo :.10 Senador Nelson Curneiro, autor da proposição, de defender o seu 
['IOntn de vista perante o Senado Federal. Entretanto, como nilo vejo S. Ex• 
no plenário, no momento cm que se vola esse Projeto de sua iniciativa, ve
nho fa1er rúpidu considcr;tçilo a respeito do Parecer emitido pela Douta Co
missão de Constituiç~o c Justiça do Senado Federal. 

Sr. Presidente, trata-se de alterar o urt. 411 da Lei Complementar n11 li, 
de 25 de m:tio de 1971, que passa a ter a seguinte redução: 

"Art. 411 A uposcntadoria por velhice corresponderá a uma 
prc:staç~o mensal equivalente ao salário mlnimo de maior valor no 
P:lis c será devida ao trabalhador rural qut tiver completado 65 
(sessentil e cinco) anos de idade," 

Ao justilicur sua proposiç~o, o nobre Senador Nelson Carneiro refere
se :t que o quantum corres('londcnte à aposentadoria por velhice do trabalha
dor run1l, é irrisório, pois corresponde, no momento, a apenas a metade do 
salário mínimo de maior v:llor no País, em consonância com a preceituação 
no mplll do art. 4"' da lei Complementar nll li, de 25 de maio de 1971. E 
;~di:1nt:1 S. Ex': "Em verdade o trabalhudor rural com sessenta e cinco ou 
mais anos de id:.1de :1bsolutumc:nte nJo tem condições de viver com os limita· 
dos proventos de sua aposentadoria", 

Ao meu ver, o nobre Senudor Nelson Carneiro tem toda razão, porque o 
trab;.1lhudor rural, de um modo gerul, inicia sua labuta no campo na mais 
tcnr:1 idudc, muitas vezes aos oito ou nove anos de idade, de tal maneira que 
qu:tndo ele chega aos trinta c cinco unos já cstil realmente exausto, cansado. 
Seri;.1 atê de se diminuir o limite de idade para efeito de nposcntadoria. Mas 
S. Ex• ni1o o faz, quer :l('lenas aumentar o valor da aposentadoria do tr:~ba
lhador rural, de meio para um salário mínimo de maior valor nà Pais. 

O ponto controvertido na Comissão de Constituição c Justiça foi o refe
rente ao urt. 165 que estabelece que o autor da proposição é obrigado a indi
Cilr ;.1 fonte de custeio tlltul do novo benefício prcvidc:nciário, Mas S. Ex• o 
nohre Sc:n:1dor Nelson C:1rneiro teve o cuidado, no art. 29 do seu projeto, de 
estabelecer que "os encurgos decorrentes dessu lei complcmentur correr~o à 
contu das verbas próprias do Instituto Nacional de Previdência Social". 

Sr. Presidente, é que o programa do FUNRURAL, do qual decorrem 
os recursos par:1 u aposentudoriu do trabulhador rural, foi transferido para o 
âmbito do Instituto Nacional da Previdência Social desde a última lei que 
cuidou da fus~o dos órgãos previdenciários do Brasil. 

lembro-me, inclusive, de que naquela oportunidade votilmos o aumen
to da contribuição devida pelos ('lrodutores rurais ao FUNRURAL. EntUo 
jú majoramos illi, por demuis, u receita desse órgão de previdência rural, no 
que nca atendidu perfcitumente u exigência constitucional a que se refere o 
Relator no seu P:1recer nu Comiss~o de Constituição c Justiça. 

Portanto, Sr. Presidente, a mim me parece, salvo melhor juizo e data Vt>• 

nia du nobre Comissão de Constituiçiio e Justiça do Senado Federnl, que nUa 
se aconsclhariu tantu rigidel no Parecer emitido ao projeto do nobre: Sena
dor Nelson Curneiro, projeto da maior oportunidade c da maior justiça. 

Eru o que tinhu u dizer. {Muito bem!) 

O Sr. Nelson C•rnclro (MDB- RJ)- Sr. Presidente, peço 11 pulavru 
puru discutir o projeto. 

O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costu) - Concedo u paluvra 110 

nobre Senador Nelson Cmnciro. 

O SR. NELSON CARNEIRO (M DB- RJ. Pum discutir o projeto. 
Sem rcvis!1o do orudor.) - Sr, Presidente:, Srs. Senadores: 

Quero ll!lrHdecer uo nohrc: Senador Humberto Luccnu o cuidudo que 
teve ern pedir o adiamento desse projeto, Estou certo de que muito cm breve 
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ele scrú realidade. Se hoje a Muioria o rejeitar, amunhã o hú de votar com 
aplotusn!'l gcrab. Es~a é unm reivindic:.~çlto de todos que vivem no campo c 
que, sem esse incentivo, do cumpo desertarão. 

O Sr. Uumhertn J.uccnu (MDB- PB)- Permite V. Ex• um aparte, 
nohre Senador'? 

Ex• 
O SR, NELSON CARNEIRO (MDB- RJ)- Compram ouço V. 

O Sr, Humbl•rto Luccnu (M DB- PB)- Apenas para caracterizur bem 
o que V. Ex• diz, com um exemplo prático: quando membro da Câmara dos 
Deputados, apresentei projeto isentando o salário miníma da contribuição 
da Previdi:ndn Soei:~ I. Ali, na Comissão de Constituição e Justiça, a matéria 
recebeu parecer pela inconstitucionalidade. Agora, o Governo copiou, ipJis 
litrai.1·, o meu projeto c o ingeriu no unteprojcto da novu Consolidação das 
Leis do Trabulho. Isso fatalmente ocorrerá com a proposição de V. Ex• 

O SR. NELSO~ CARNEIRO (MDB- RJ)- Confio, Sr. Presidente, 
quc a Maioria vot:.~rú a favor deste projcto, um dia. (Muito bem!) 

O SR, I'RESII>ENTF. (Alexandre Costa) - Em votação o projeto. 
(Pausa.) 

O Sr. I.omanto Júnior (ARENA- BA)- Sr. Presidente, peço a palu· 
vra p~Hól cncarninhar a votilçüo. 

O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa) - Para encaminhar a vo
ltiçào. concedo :.1 palavm ao nobre Líder da Maioria, Senador Lomnnto Jú
nior. 

O SR. LOMANTO JUNIOR (ARENA- BA. Para encaminhar avo· 
taçito. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

O projeto de autoria do nobre: Senador Nelson Carneiro~ dos mais jus· 
tos. Confesso que eu teria a maior satisfação de subscrevê-lo, c sinto mesmo 
que ele deverá scr uma reulidade, dentro em breve, para assegurar àqueles 
que, no difícil trubalho do campo, na penosa tarefa do campo, chegam à ve· 
lhicc c precisam de uma .aposentadoria que lhes assegure uma velhice tran· 
qlHiil, mas pclo menos uma condição de vida razoável. 

I:: que cstamos aqui diante de um impasse, e seria um prazer, para mim, 
nobre S~:n:1dor Nelson Carneiro, rcspondcndo aqui pc::Ja Liderança da Maio· 
ria, dar o mcu voto favorável a esta iniciativa, como disse, das mais oportu· 
nas c das mais justas. Mas, ê quc a douta Comissão de Constituição e Justiça 
concluiu, no seu parf!cer, pela inconstitucionalidade do projeto, e licamos, 
efctiv:tmente. numa situaçlto difícil. Como podcrcmos aprovar um projcto 
sobrc o yual a Comissão cspecílic:1, u Comissão que julga a juridicidade, a 
constitucion:llidadc, emite o seu pareccr contrário~ Ficamos, então, cm di li· 
culdadc, rc:llmentc, para all:nder a esse projeto. 

t com profund:~ preocupação,- diria mcsmo até com certa amargura 
-que a Maioria vai votar contra esse projeto, porque de~ oportuno, preci· 
s:1 scr um:t reulidadc, pois utcnde, sem dúvida alguma, a uma exigência social 
das muis oportunas, que é aqucla que assegura a aposentadoria por velhice:, 
dando um<l retribuição mttis justtt àqueles que chegam aos 65 anos de idade, 
na lona rurul. 

A Maioria vot:l contra o projeto, com esta declaração, lamentando pro
fundamentc, porque não pode fugir à justificativa, à conclusão da Comissão 
de Costituiçào c Justiça, que o considerou inconstitucional. (Muito bem!) 

O Sr, Pedro Simon (MOO- RS)- Peço a palavra, Sr. Prcsidentc, para 
encaminhar a votuçào. 

O SR. PRESIDENTE (Alexandre Cost;~)- Com u paluvru o nobre Se· 
nador Pedro Simon. 

O SR.I'EDRO SIMON (MDB- RS. Puru cncuminhur u votuçuo.)
Sr, Prcsidcntc, Srs. Scnadorcs: 

O Deputado Federal Lauro Rodrigues, do Rio Grande do Sul, infeliz· 
mente til o cedo levado desta vida, aprcscntou projcto concedcndo exutarnen· 
te aposent:1dori:1 por velhice, de um salário mfnimo, :1 todos aqueles que não 
golils!lcrn Uc nenhum outro bencficio c de ncnhumu outra fonte: de: renda. A 
ARENA nilo aceitou, u ARENA engavetou o projeto Jongumentc. 

O Prcsitlcnte da RepUblica enviou a estu Cusu, e c:~ttl Cusa aproVllU, o 
prnjeto lJLie o Senador Nelson Carneiro, neste momento, quer emendar. 

O prnjeto enviado a cstu Cusa pelo Presidente du República uprcscnta· 
v a, como fonte de rccur!llls, exatamente os encurgos dus vcrbus próprias do 
I ll!!tilutu Nadonal d:~ Previd~ndu Social. Ncm mc parcce que se possa i ma· 
ginur criilr, dentw d{liNPS, fundos diferentcs paru dur coberturu u dcspcsus 

diferentes. Parccc-mc que o projeto do Senador Nelson Carneiro está abso· 
lutumente correto, ao aprc:sentar como fundos através dos quais se u~sumi· 
rito os encargos da aprovuçào desse projeto, as verbas ger:Jis da Prcvidi:nclil 
Social. 

A argumcnt:lçào :~prescntada paru rejeitar cstc projeto é uma urgumen· 
taçito qut: foge, c foge de longt:, à mínima consistência. O mais importante é 
que, como sempre, o ilustrt: Senador Lomanto JCmior se mostra um simputi· 
Lante permanente: ditS idéias do MDB, Mais uma vez, aqui, ele tece os mais 
clcv;tdos c honrosos elogios li iniciativa do Senador Nelson Carneiro. Ape· 
nus, diz que, infeli1mente, não se pode aprovar o projeto, porque não se 
aprcscnta a fonte: de custcio. 

Oru, Sr. Presidente:, cu duvido que se o Governo Fcderal enviar projeto 
semelhante a c.~ ta Casa, havcrá de fazê-lo apresentando outra fonte de recei· 
tu quc não a fonte: gcral da rcceita do JNPS. 

Por outro ludo, parccc·me, Sr. Presidente, que ao invés de oferecer o cu· 
nho d:~ inconstitucionalidade pela falta dos recursos, poder-sc-ia permitir, 
atr:~vés da tramitação do projcto, ou através da própria emenda pelo Rela· 
tor, ou através da b:~ixa do projeto a estudos do Poder E)(ecutivo, que essas 
fontes fossem aprescntadas, ao invés de, pura e simplesmente, trancar como 
se quer trancar, de urna vez por todas, a oportunidade de tramitação desse 
projeto. 

Parece-me que hú, da parte do Plenário, a soberania quanto~ dccisào n
nul dc constitucionalidade ou não, apresentada por parte da Comissão de 
Constituição c Justiç:J. 

... <? upelo que fazcmos à ilustre Liderança da ARENA, ê para que uma 
ldcta tmportante como esta, séria como esta, não sofra, como se quer, o ar· 
quivumcnto, pura c simplesmente, impedindo-se que, através da tramitação 
pcl:~s demais Comissões, talvcz até da baixa do projeto aos órgãos do Govcr· 
no Federal, rossa-sc utingir o alcance profundamente humano, profunda· 
mc:ntc social que o próprio Relator está a reconheccr. 

À B;mcada da ARENA restará a possibilidade de, ao final, rejeitar este 
projeto; de. ao linal, dctcrminar que o projeto não seja aprovado porque, na 
sua opinilio, não atinge os objetivos e não aprcscntu os recursos que a ARE· 
NA a eh:~ nccessário'? Agora, rejeitar de /imine - rejeitar aqui e agora -
parccc:-mc que é uma falta dc sensibilidade deste Congresso e de modc muito 
espccial uma falta de sensibilidade da Bancada governista. Aliás, quanto a 
~:sse cunho dc inconstitucionalidade, nós, da Assembléia Legislativa do Rio 
Grande do Sul, muiws vezes, as Bancadas da ARENA e do MDB, temos 
<trrovado projctos quc apurcntcmente poderiólm ser tidos, inicialmente, 
como inconstititucionais. A nossa Constituição, na verdade: praticamente li· 
mit:l <I um índice: qu:tse quc insignilicante a autoria de projetas por parte dos 
Congrcssistas. Nós, muitas vezes, temos aprovado projetas que:, se fõs~emo~ 
olhar o texto frio da lei, podcriam ser tidos, como inconstitucionais. Mas o 
:~prov:tmos, sob o argumcnto de quc, se o Govcrnador dc Estado houvcr por 
bem sancionú-lo, a sua sanção deixa dc lado e absorve a inconstitucionuhda· 
de. 

P:trece-me que, no Congresso Nacional, idêntica mcdidU é uma reulida· 
de. Nós podemos aprovar projetas c eles ficarão com a sua definição final 
por parte do E)(ecutivo, O Podcr Exccutivo poderá vetá-lo sob o argumcnto 
da inconstitucionalidadc, mas poderá sancioná-lo se achur quc ele é impor· 
tantc. E, s:mcionundo-o, faz com quc o crivo da inconstltUctonalidade desa· 
p;1rcç:1. fH, inclusive:, decisões judiciais nesse sentido, de projetas aprovados 
pelo Poder Legislativo a nfvel estadual, que tinham a cunha du inconstitucio
nalidade mas que foram sancionados pclo Poder Executivo E, uma vez san· 
cionudo pelo Poder Executivo, desaparece a inconstitucionulidude. 

P:uccc:-me, portanto que nós, Poder Lcgishltivo, o Scnudo da Repúbli· 
~.:a, o Congresso Nucional, usarmos o tcrmo frio da let pura 1m pedir a possi· 
hilidadc de tri.lmitaçào dc um projeto desta natureza, - c dtgo mais: usar o 
texto frio da lei lú na primei r:~ Comissão, impedindo que us demuis Com is· 
sOes, impedindo que a prúpriu Comiss:l.o, impedindo que bui)(ando-sc o pro· 
jctu :10 Executivo russa scr revigorado c possu se venncnr, através de: emcn· 
d:1. que: a d~tvida lcvant:1da desupurcçu - é usar de um cxpedtente muito 
frio. de um c.\pedientc muito grotesco, para impedir a tr:tmit:1ção desse: pro· 
jetu. 

A realidade so~.:i:d- ai é que é importante, Sr. Presidcnte, aí é que nú~ 
nu~ prencup:unus - a rcalidadc social do projeto o Relutor reconhece:. O 
Relator rec1lt1hcce a retllillade huruantt do projeto. Quem havcrá de duvidar, 
~t: huje hú uma grita gcncrali1.<tll;1, que com um salário mínimo o ctdadtw 
n:w puJe vivcr. Se lllljc us lillcrcs trabalhallores, se hoje as liderançus sindi· 
cai!'., M.: hoje u povll, se huje a imprensa, se hoje os parl;unentilfC!>o reconhecem 
quc um saltlri11 minimn nlto dú, seque: r, pu rol cobrir u~ ncce~~idadc~ de uli· 
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mcntaçrto de uma famili:1, como se quer que uma pessoa vivu com um salário 
mínimo7 

Ora, Sr. Presidente, nt1s fic<~rmos, :~qui, impedindo que a C:tsa :tvance, 
impedindo lJUe ;1 Casa st.: apTLlfunde, impedindo que a Cas:t alc:mcc objcti· 
\'ll~. alcance mc:ios para apr0var este projeto sob o crivo frio, sob o crivo sim· 
pie~. ~oh :1 gen~.:ralid:ttk d;I ÍrlL'iliJstitucion;~lidade, dcixundo de I<~ do o pr~1ble· 
ma !'oOi::ial de milhares, Jc milharc~ c milh:u·cs de br<:~!lileiros me parece uma 
f:tlta de ~cnsihilidadc, na qu;d cu acreJit0 llUe uinda podemos conliar, c faço 
LJ!ll apelo ao nobre Líder dn Governo para que permit:t a trnmitaçüo dcste 
projeto, pon.Jue it -.ua Banc:ala reswrá, afin:ll,·n;l tramiwçrto, rejeitar o prnjc· 
to, qu;.tmill ~c debater o m~rito, quando as demais Comissões puderem 
preencher as lacunas que :1g0ru sr10 apresentmhiS C quando, inclusive, SC 

<~provado, o Presidente du República poderá vetá-lo. 
D:ti o apelo que fiii.Crnos ao nobre Líder do Governo, que permita a tm· 

mit:~çrw dn projeto, porque, sinceramente, me parece que rejeitá-lo, friamen
te, não utendendo <~os reclumos da nossa socicd:!dc, um projeto do cunho so
cinl, e:otc dn Sem1dor Nelson Carneiro, sinccrumentc, não me parece ser a 
melhor form;1 de estnrmos cumprindo com o nosso mandato. (Muito bem!) 

O SR. PRF.SIDENTE (Alexandre Costa)- Em vota;ão o projeto. 
Os Srs. Senadores que o aprov<:~m queiram permanecer sentados. (Pau

S<~.) 

Rejeitado. 
A mntéria vai ao Arquivo. 

E o .H•gubue o proj~to rejeitado 

PROJETO DE LEI DO SENADO N• 278, DE 1978 
COMPLEMENTAR 

10Aitcra a rcdaçüo do ucaput" do art. 49, da Lei Complementar 
n" 11, de 25 de maio de 1971, que Instituiu o Pro2rama de Assistên
cia uo Trabalhador Rural." 

O Congresso NilciOn<~l decret<:~: 

Art. !9 O caput do <:~rt. 49, da Lei Complementar n9 li, de 25 de maio 
de 1971, passa a viger com a seguinte rcd<:~çào: 

"Art. 49 A nposentadoria por velhice corresponderá a uma 
prestação mensal equivalente ao salârio mfnimo de maior valor no 
Pais c scrú devida uo trabalhador rural que tiver complet<:~do 65 
(sessenta c cinco) anos de idade, 
........................................................ 

Arl. 2Y Os encurgos decorrentes desta lei complementar correrão à 
conta de verbas própri<:~s do Instituto Nacion<:~l de Previdência Social. 

Art. 311 Esta lei complementar entra cm vigor na data de sua publi· 
cação. 

Ar!. 41• Rcvogilm·st: as disposições em contrârio, 

O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa)- Esgotada a matéria cons
t;tnte da Ordem do Dia. 

O Sr. Dlrcou Cardoso (MDB- ES)- Peço u palavra, Sr. Presidente, 
par:t uma comunicação. 

O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa)- Tem a palavra o nobre Se· 
nadar Dirceu C<:~rdoso, para uma comunicação, 

O SR. DIRCEU CARDOSO PRONUNCIA DISCURSO 
QUt', ENTREGUE À REVISÃO DO ORADOR, SERÂ PUBLI· 
CADO POSTERIORMENTE. 

O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa)- O pedido de V. Ex• será 
atendido. 

Concedo u palavra ao nobre Senador Pedro Simon. 

O SR. PEDRO SIMON (MDB- RS. Pronuncia o seguinte discurso. 
Sem rcvistto do orudor,) - Sr, Presidente c Srs. Senadores: 

Reuli1.u-sc, num ambiente da mais absoluta tranqUilidade, nu Duhia, o 
Congresso dos estudantes universitários brasileiros: realiza-se, reunindo mi· 
lhan:s de estuduntcs do Rio Grundc do Sul ao Amuzonus. E deve nos chu· 
mur" ;tlcnçrto u reunião dos estudantes como deve nos chamar u ntcnçüo u 
reunirto que, em São Bcrnurdo, reuniu 90 mil trabalhadores, num estádio de 
futebol, dehutcm.Jo um problcrnu de greve, sem que, no Congresso da UNE 
de Salvador, ou nll reunirto dos trubalhudorcs de Si\o Paulo, tivesse havido 
quulqucr incidente. Trubalhudores c cstuduntcs rcunirum-sc puciflcurnentc, 
dchutcrum problemas O!t mais sérios c os mais graves destn Nuçilo, Estudun~ 
tcs debatendo a volta do seu órgão mltximo c debatendo o direito que eles 

devem ter de pnrtidpur do debiltc dos grundcs problcmns da sua Pâtria, os 
tr;tbullmdorcs, n:ivindicamlo melhores sulàrios c defendendo o direito de 
!!rcvc. lnteres!'oante !talicnt.tr que, cm ncnhurnu das reuniões, houve o menor 
inddcnte. S:tir<~m ~th:-.nlutarnentc tranqUilils, sem que a ordem pública fosse 
perturbada. 

No entanto, J[t nas :'\finas Gcr:JÍs, nu tcrr<:~ do nobre Vicc-Lfdcr Murilo 
Badaró. professoras ~c reuniram para debater os problemas dos seus venci· 
mcntos c o ilu!ttre piauicnsc que governa Minas Gerais botou nas ruus a poli· 
cia, os c~es c o tumulto se generalizou, Embora a maioria dos professores 
rossc do ~c'\o feminino, merecesse respeito, a ;~utoridade que estava para 
manter :t ordem por ordem do Go\'crnadur, a ordem não manteve. 

Entrlll, me chama <:~tenção, na vida brusileir:1, que, quando se permite a 
um grupn !>Odal deb:tter. participar, sem que a entidade governamental in· 
tcrtim, :ts cois;.ts saem nu mais ubsolut:~ normulid:tde. E qu<:~ndo os órgãos 
prupcns:tmcnte chilm~tdos órgnos pilra garantir a segurança, intervêm, é cxa· 
tu mente qu:mdo ii segurança desaparece, Interessante que num Pafs cujo Go· 
vcrno deveria tt:r a obrigação de dcscj<:~r a ordem c a tr<:~nqUilidade, na maio
ria d:ts vezes, e na maioria dos casos é responsável pela desordem c pela in
tranqUilidade. 

Os dois exemplos foram clássicos, Sr. Presidente, ocorridos no mesmo 
dia, universitários do Brasil inteiro debatendo, discutindo, o Governador cc· 
dcndo o local, criticando, mas o ambiente é normal; lá, nas Minas Gerais, o 
ex-Presidente da ARENA que se honrava de ser o presidente do maior parti· 
do do Ocidente c que deve honrar-se de ser o Governador de um dos maiores 
Estudos da Federação, não honra a tradição dos Governadores mineiros, 
que, parece-me, não usaram, nem em época recente, os expedientes do 
Sr. Francelina Pereiril. 

Musa UNE está reunida e cst{l reunida para debater os seus problemas 
e parece-me altamente positivo que os estudantes estejam reunidos; parece
me que soma pilra a Nação inteira os estudantes poderem se reunir e parece
me que acertou o Governo, no momento cm que, ao invés de impedir, de 
proibir, de cviwr a realização do congresso, liberou, ainda que com os cmpc· 
cilhos <:~qui s<:~licntados por outros oradores, annal, <1 verdade é que liberou a 
realização do congresso. 

E o congresso está reunido, defendendo essencialmente a permissão 
para que os estudantes brasileiros possam ter os seus órgãos de classe, a co· 
mcçar pelo órgão nacional, a continuar pelas Uniões Estaduais de Estudan
tes, pelos dirctórios centrais de estudantes, reconhecendo, nos centros acadé
micos, órgUos legais c legítimos de represcnt<:~ção dos univcrsitârios, 

Desta tribuna, o M DB felicitou o Governo pelo projeto enviado a esta 
Casa, rcvogundo o 477 c o 228, dando a este uma nova redução. 

t verdade que o 477 revogudo, vamos reconhecer, há muito tempo jà es
tava cm desuso. 

O 477. o código mais absurdo que temos conhecimento nu história de 
qualquer código penal do mundo, porque ele, absolutamente, não graduava 
a pena. A pena cru a mesma para todo c qualquer tipo de delito, desde do 
levíssimo ao mais grave, eu pena cru a mais absurda: proibia o estudante de 
cstudur em qualquer univcrsid<:~de do Pais. 

Mas,<:~ verdade, é que o 477, que ainda não cstâ extinto, porque o proje
to tramita nesta Cilsa, há muito nUo era aplicado, porque, de longa data, o 
Governo preferiu enquadrar o estudante dirctamcntc na Lei de Segurança 
Nucion<~l. Esta permanece de pé. Ao invés de enquadrar no 477, que impede 
o cstuduntc de estudar, mas não tocn no seu direito de ir c vir, as autoridades 
federais, como aconteceu nu Universidade Federal de Brastlia, na greve pas
sada, enquiidram os estudantes dirctamcnte nu Lei de Segurança Nacional. 
E, enquadrados na Lei de Segurança, nilo só podem estudar, mas são presos 
c sofrcfl1, portanto, _injustiça muito maior. 

Por isso, ii revogação do 477 vem tarde; é aplaudida; mas reconhecemos 
nós nlio ultem cm muito a rciilidadc estudantil, porque os estudantes conti· 
nu:1rrto podendo ser enquudrados, a qualquer momento, na Lei de Segu· 
mnça Nacionnl. Esta Lei, nu verdade, deveria ter quulqucr nome, menos Lei 
de Scgurunçu Nacional, porque o que deveríamos verificar ali é qual n ativi
dudc que uli nrm estli enquudrada. 

Umu reunião como essa, Sr. Presidente, cm que um dos assistentes, por 
quul<1uer motivo, se dcsequilibrusse c caísse da cadeira, produzindo um rui· 
do, estúl[t nu Lei de Segurunçu: hú ruído que prejudique ou altere u reunião 
de uma scsào do congresso: crime: pena: de seis n dois unos tlc cudciu. 

Reparem V. Ex•s, uté que ponto vui ii Ld de Segurança Nucional. Elu 
diz: participar de pusseatas, purticipur de reuniões que não tenham uutori· 
l.ltçàn dctcrmin:tdu- pena: seis meses a dois unos de cudciu. Não importu, 
nem sequer, se o estudante por uli cstlt passundo ou se, nilo sabendo o reul 
das intenções, ia nu melhor boa fé, pensando que estuva correto nu suuuçiio. 



!\lulu d~· ICJ71J llJÃRIO IJO CO:'W;r~ESSO ~,\CJO,'it\1. (St.•t;iwll) C)uinlll·fcint .\1 22H!i 

Por b'>n, Ui~w: n 477tcrú u voto favorúvd do MDB na sua revogação. I~ 
algo po ... itivo, rc~Jot_!:'z·lu, porquc manch<t a vidu dil Nuçito ii :-.ua c;o;.istência. 

M ~~~ n;1 verdade, o Governo, an n:vogú-lo, niio cstú abrindo mão i.Jo 
arhitrio, fHlTquc c~~c arhilrio eh: continua tendo-o em .~uus miio!i, para usft-lo 

J.lUando bem cntcndcr. Não usa :1 Lei de Segurança Nacional, agora, n>t reu
nião da Uahia. Niw u~a. porque mio intcrc~sa ao Govt:rno· c faz bem cm niio 
u.~ú-lo, c nós uplaudimos p<lrquc ni'H1 usa. Mils, na verdJdc, o que dc~cjamo~ 
nrw é que o Guvc:rno nrw UM! porqw.: não quer, mas que o Governo não use 
porque niio tcm o arbítrio na sua rnlw. 

Niw pndcmos viver num regime da liherdadc consentida, segundou mc:
lhor ou menor intcn..;itu do Governo. Ma~ devemos vivcr num regime da li
hcrdac.h; rc;tl, onde o:-. nns:-.m ato~ s:io frutos da lci, c só rodemos ser atingi
lhl~ cm nossa libt:rdac.lc quando infringirmos a lc:i, lei fruto do consenso, lc:i 
4ue realmente resulte a bu~ca do hcm comum c nüo um>~ lei tipo Lei de Scgu
ran,a l"acion:.li.ljUC, ao inv~~ de ser u soma du segurança de cada cidadüo, sr: 
tnmsfurnm na l!oma Ua ... cgumnç;t do Govc:rno. confundindo a scgurançu da 
Na..;iw com a !!C).!Untnça dn!l homens, que, rcriodicamcntc, cstllo à frt:ntc: do 
Governo. 

O Sr. J-lumht.•rtu l.un·na (MDB- PBl- V. E.~• pc:rmitc um arartc? 

O SR. PEDRO SIMON (M DB - RJ) - Com prazer. 

O Sr. 1-lumlll'rlll J.ucenu (MDB- PB)- Desejo-me utililar, dc um ar
gumento de que me vali, num debate sobre este assunto, com o Senador 
Franco Montnrn. A mim me parc:ce, nohrc Senador Pedro Simon, que V. 
Ex• ;u.:c:ita, ao aplaudir a mensagem do Governo, que vem ao encontro de: ve
lhas tese:!! dcfendid;ts no Congrc:sso c fora dele, pelo Movimento Dc:mocráti· 
co Brasileiro. Mas, ali:m da revogação do 477 r.: das alterações a que: V, E:<' se 
refc:re na fumigc:rad;t Lei dt: Segurança Nacional, quc:ro, também, chamar a 
.. u:t atenção para a necc:ssid:tde impcriosu de urna reformulação urgente dos 
regimc:ntos internos das univcrsid;tdes, onde estão inseridos vários dispositi· 
vos do 477. E ror isso é que o decreto não c:ra mais utilizado f')elo Governo. 
Porqut: os rc:itorc:s se limit:rvam a utilizar os seus regimentos, como instru· 
rnentos de repressão no campus universitário. 

O SR. I'EilRO SIMO~ (MDB- RS)- Muito obrigado a V. Ex• 
Com rclitçito ao 22H, o próprio Senador Jarbas Passarinho, Lidcr do 

Govcrno, o ,próprio Scrmdor Jarb01s Passarinho, que foi Ministro da Edu· 
caçiio, quando leu •t nov;r rcdaçào duda pt:lo Presidente ao 22R, afirmou: "E 
pi<n do que: o :ttual". 

Reparem 4uc: ~ o prórrio Líder do Governo que rc:conhc:ce que a rc· 
da~rto nova dada ao 22H é mais radic;tl do que: o atu:rl 228. Isso :t Imprensa 
puhlrcou. Reparc:m V. b.•.l. que, a pretc~to de revogar o 288, o Governo en
vi;.r para esta Cus;t um projeto que o substitui, mas que não é nem um milí· 
metro dc ;tvanço, pelo contrário, tc:m até recuo, tem até recuo 

No Rio Grandc do Sul, por ~::~;crnplo, hoJe: funcion;r o Dirc:tório Est:.t
dual Uos Estudantes, órgito que ainda 4ue nàL> tcnha legalidade. através do 
22~. tem lt:gitimidalle rt:Cl.lllhc.:ida pelo~ universitários, pelas rc:itorias, inclu· 
~ivc, pelas uutoridadc:-. gm·crn;unc:nt;.lis. O Senudor Passarinho c inúmeros 
Líderes da ,\RENA. cu, muit:ts vczc:s dc:batcrnos com o Dirctório Estadual 
dns Estudantes do Rio G ranJc do Sul, um órgtto qut: fal debates c confcrên
ci:t~ dentro dns próprios recinto~ da Univc:rsidadc:. Pois o novo 228, o proje
to que ll subs11tui, ah.,olutantcntc ni1o permite a criaçtto de órgãos como o 
Dirt:túrio Estadual Jo.\ Estudantes. 

Hoje, ns c:stud;tnte~ st:cundúrhh têm os seus grémios estudantis, a nível 
de ~·olégio, c t~m a Unirll) Est;tdual do Estudante Secundário, ror exemplo. a 
UniUn Gaúch;~ do Estudante Secundúrio no Rio Grande do Sul, que funcio
na normalmt:ntc. A nova lc:t proibc uma Unirro E'itaduul de Estudante Sc
cundúrio, c o úrgrtn qut:, no colégio, possa debater, rc:unir os cstudnntes sc
cundúrinll. Sô podcrrtn se constituir, agora, grêmios estudantis com nnalida
dc: dvica, cultural, ~ociul c eSfh.miva, mais do que: isto nào podc. 

lntc:rc~l!:tnte que h [r um dc:hatc: na hora que: se qucr enquudrar o Jovem 
na Lc:i de Segurança, qut:rern diminuir u sua id;tdc p:rra 16 anos, querem bui
-.;ar. nu prúprin Cóc.lil:!o Pcn;tl, ;1 criminalidade, a irrc:sponsabilidade, dimi· 
nuindu a idmlc para 16 ;mos, snb o urgumento de 'lue o jovem, com 16 anos 
hoje, jú ni'tu é LI jovem dt: lN Lllt :!I :ttlLlll Lllltcm.j[t conheceu realidndc:,jú r~:rr
ticira da rc:alic.lade, j:'t vive a realidade:, llli:!O. já pode: ser punido. 

Na hnra de punir, n jovem de 16 i: rc~potlsúvt:l c se: yucr enquadrú·lo nu 
C!Hiig:n Penal c na Lei de: Sc:}!uranç:t Nucional. t\gor:t, o jovem de: 16 antJS, 
que cu r~ a n ~cgt1ndt1 tHt terceiro ;mu cicntilictl c, com 17 llllllS, c:~ttt nas véspc
lll~ dl' cntr;tr 11:1 Univl'rsidade,quc, tradidnnalmcntc li11:ramcstc tipn de: uti
vidnd~.· - cu, nn ,cgtnHin c nn tcn:cirtl ..:icntífi.:D tive a hnnra c.lc prt:~idir u 
Cirémiu htudantil dtlrncu Cnli:gio, no Rt1~úrio -mas ~c ~Jucr terminar Ctllll 

a ativtdaJc politi.:a, st·J grCmio liter:uio c: só ativid:tdc c~pnrtiva, afora btn, t) 

<trli).!o proíbe. 

O que: n próprio Decreto-lei n~ 2::!H n~o proíbe, agor;1 se: cst{l a rroibir 
1\ União Estadual de Estudantes Secundários que o 228 não prolbe, agora o 
rrnjeto, que: cntrou nesta Casa, cstit a proibir. 

O Dín:tórin Estadual dos Estudantes Universitários, quc o Governo c:s
tava tolerando- c dou o exemplo do Rio Gmndc do Sul: o próprio Minis· 
trn de EducaçUo Jc:hatcu com o Diretório Estadual de Estuduntc~ do Rio 
Grande do Sul, n:conhccc:ndo, conseqUentemente, a sua existência- o pro· 
icto dn Governo não admite <.t sua existéncia, prolbc a sua c:<.isti:nda. 

Edil hc:m o nobre: e ilustre Senador que, enquanto o 22H er:t um dccretn 
de 22 artigos com uma sé.:ric enorme de parflgrafos, o seu succd;inco é consti· 
tuido de :tlguns parágrafos c 9 artigos. 

Pnr qut: sú 9 artigos? Porque tcm um, sr:gundo, o qual se: delega ao Go
vc:rnn, na rcgulamcntaçUo, fazer n aplicação c tem outro artigo que diz que a 
fOrmula de ;u;rto dos estudantes nas Universidades c nos centros acadêmicos 
depende do Regimento Interno de: cadu Universidade. Como as normas do 
Decrc:to n\' 2::!S j{t c:stüo anexas aos regimentos das Universidades, o novo 
projeto que: o Governo envia ;1 cst:J Casa só a ele se: reporta. 

A fórmula cstú muitn clura. 

Art. )'.' Na forma do~ cstatuws c rcgimcntos dos estabeleci· 
mt:ntos th: c:nsino. cabcrú ao Diretório indicar a rc:presc:ntaçào estu
dantil. 

Art. 41' Serão estabdc:cidos nos estatutos e regimentos de 
cada instituição os processos de escolha dos membros dos Dire
túrins c demai' disrositiws ljUc: regulcm suas atividades. 

Mali, por amor de Dc:u!'i, se nós dcvcmos baixar uma lei que normalize: a 
a'ito univcrsitárii.t u nivel nucional, como é que vamos determinar que cada 
Univcrsid:tdc vai tt:r, no sc:u rcgulamt::nto, dispositivo maior ou menor, per
milindo mais ou p'rmitindo menos, dando liberalidade ou proibindo total· 
mente a atividadc cstudantil'1 

Parece· me um :tbsurdo.' se a lei existe para ser cx:Hamentc como órgüo, 
CtHlln c:statuto de cstudantc:s a nivcl de: coordenar a ati\'idadc estudantil, essa 
é :t lt:i que devL: dc:batcr. analisar, pormenorizar como deve ser feita a rc:rrc
!ICntaçiln c:studuntil nos órgrtos acadê:m1cos; como deve ser a co·par~icrpação 
t:studantil na dirccrw dít Universidade, como deve ser a atividade dos meios 
t:~tudantis, t: não os regulamentos de faculd:rdcs. Esses devem se adartar ii 
lei O rt:gul;tmcnto deve ter aqui um artigo: :to invés de dizer que cada regula· 
mc:nto de ~;tda universidade estabelc:cc:rá a fórmula da atividade estudantil, a 
lei deve di1cr comL1 se regulamentara a :rtivtdadc: estudantil. E. lá adiantc, 
Jcvc ter um artigo di1endo: cabe as Universid:rdc adaptarcm os sc:us rc~ula· 
mcntn~ it prt:scntc lc:i. Isto que: i! norma, isso que é bom sc:nso, isso que~ ab· 
solut:tmc:ntc ;~qutlo que a cmulaçrto de umu lei que está a buscar por pafte de: 
n(,., 

Sc:ria ridículo, ror p;HtC dcstc Congresso, scriu infantil, por parte: de~tc 
Cong;rt:ssn, votar uma lei nesta fórmula c neste: método, votar .uma lei dizen
do: t:o.~da Faculdade: pode ter um cc:ntro ucadêmico; cm cada Faculdade o.~ es
tud<~ntes pt1dcm rarticipar na representação; em cada Universidade: os estu· 
d;~ntc:s podem ter um órgrto c podem participar da sua dircção. Como? Con· 
ror me pre\·~ o regulamento de: cud:1 F;rculdudc. Mas, por amor de Deus, isso 
~ cstabdcccr, pcrdoe·rne a sinceridudc, um regime anárquico no meio univc:r· 
sit:'triLl; isso i: 4ucrc:r 011~ estabelecer, no meio universitário, que: haju o dc:bu
tt:, a crisc pcrnwncntc, porque irn;tginc:m os Senhores, numa cidade como 
Portu :\legrt:, ~lUC tem duas Univcr!!idadcs: um;~ tem um regulamento ultrali· 
bcr;d c a outra tc:m um rc:gulamcnto ultr:r-mdicul. O que vai tlcontc:cer? Vai 
acontecer crise: no meio univc:rsitúrio. Uma a querer, a c:.\igir o que: u outr;r 
tem. [:o Governo que, :to 1nvés de estar normalizando a vida univcrsit!tri:r. 
cstú criundn ú ôhtcc r•1ra fa1c:r c.-.;atamcnte o contrário: criar agitação no 
meio uniwr~itúrio. Todos nós sumos dirigcntc:s universitários, pelo mcnos a 
maioria dns que c~tito ;tqut, cu presidi o Conselho da União Nacional dos 
Estudmlles, fui Prcsidcntc d;t Unillo Nacion:~l dos Estudantcs, c sabc:nw~ ll 
que C i~~n. llltLtrna luta, hú uma husca cm termos dos estudantes qucrerc:m o 
rníP.inllL Esta C'::sa ~que: tc:m a respons;~hilidadc, di:mte do múximo quc o~ 
c:-.tudantcs querem c ;tquilo que: nós achamos que eles devem te: r, de cstuhc:lt:
l'Cr a média. Ag.nra, nàn plldemos f:t/cr com que c:~sa mi:dia sc:ja diferente até 
dentro da 111esma cidade, de U~tivcrsidadc: p;tra Univcr.,idade. 

()Sr, ltnmur Frnncu (t\IDB- ~IGl- V. Ex• rerrnitc um aparte, nobre 
Scn;Hh,r"! 

O SH. PEI>nO ,..;ll\10;\' (1\.IDB- RS)- Cnm hHln n pra1cr. 

.! 
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O Sr. lfnrnur Frum:o (MDB- ~1G)- Senador Pedro Simon, a ar~u
rncnta~:ln de V. h' é ~rísta!ina. V nu dar um e.-.;ernpln do que se passou, na 
mính;1 éro~a. ~nm o Dirctúrio da Escol:1 de Engcnh:tria, que, hoje, pertence 
;l Universidade Fcdcr<~lllduit de For:1. Veja V. Ex•; O Regimento Interno 
da minha bctJla, na i.:pnc:1, permitia, por incrível que purcça, a dissolução 
do DirctlJTio :\~adêmi~o. Dentro dl' que V. E.-.;' acaho1 de diler, am;mhli 
qu;dLjuer 1-"aculdaJc ou Escnla isolatÜI da Universidade, ou a própria Uni· 
vcr~id;tdc IMllada - jú que n;'Jn hú uma lei gcr:d que rcgui:Jmcnte isso -
rode permitir, ~tlllW pcrrnitir;.Jrn no c:1so da minha Escola de Engcnhari;J a 
di~~ulut;:1u dns Dirctllrins Acadêmicos. E tanto isso é verdade que o nosso 
Dirct;1riu, na i:poc:t, fni dissolvido, alguns ;li uno.~ for;un transferidos -cu 
cr:t, na épn~a. Presidente do Dirctório Académico- c tivemos, por incrível 
LJUC pare~·a. recorrer ao Dcput:ldtl Fcdcr:d- jú quc Juil de Fora nito tinha 
Dcputadn na éru~:J - Josi: Bonifúcio, que aluou junto ao Governo, para 
yut: c:-."" di~solut;[Ju ni'to fosse rn;mtida, pura que os alunos d:J nossa Escola 
n;'Jll fos~em tr;lnsr~:ridos. Vej;1 V. E\' L!Ue trugo, realmente, um e.\cmplu de 
al!!un:-. ano~ atrú.-., quanJo cu cru Presidente do Dirctóriu Acudi:mico da nos
~a b.:nla, ma~ ~onw isso r~;1lmcntc aconteceu, podt:rú acontc,cr novamente 
atwra. 

O SR. I'EilRO Si~toN (MDB- RS)- Até o ex-Deputado José Bo· 
nifúdtl era nwis avant;aJo dn que n prn_icto que cstú nesta Casa! 

O Sr. Itamar Fr:uH'n (MDB- MCi)- E dcfcnJiu n libcr;ilisnw c o a~
r.:.:tu llcmm:rúti.:n Jm univer~itúrios! 

O SR. I'EilRO SI~ION (M DB - RSI - Veja V. b• até que rontn 
l.;'he!!tlU n prnjcto! 

O Sr. llumhl·rtu l.ucl'níl (~fDB- PB)- V. Ex• permite um apanc? 

O SR. I'EilRO SI~I0:-1 (MDB- RS)- Pois nilo. 

O Sr. Jlumht.•rtu I.un•na (0.1DB- PB)- Por outro lado. nobre Scna
dnr Pcllro Simon, cstc llisp0sitivo :1 yuc V. E.~~;• se referiu. que só permite no 
úmhitu Ja~ univcrsiJadcs a in:-.tituh;r10 de gri:mios de n;Jturela esportiva, rc
.:reativa ou litcr[Jria, é nap.rantcmenh: inconstitucional, pois agride o direito 
de livre :J~-;ociat;ào que estú nn tcxtn da Carta outorg;1d:1 pelos próprios Mi
ni~tros militares. 

O SR. I'EilRO SI~IO~ (M DB- R SI- Por isso, Sr. Presidente, acho 
que ú t\ RENA, ao M DB, mas de uma forma muito especial ii todos os are· 
ni~tas nesta Casa c na Cúm;1ru dos Dcpulildos que passurum pela vida uni· 
vcr~itúria, ;u:ho que ;J nós todos c:1bc a re:-.ponsabiliJadc de uprescntar um 
suhstitutivu a isso que o Governo mandou para cá. Parece-me válida a in
tcnt;;"m do Governo 4ll:1ndo extingue o ~28 c manda para cá o seu projeto, 
ma~ cm cinHI dcssc projeto cabe ii nós a responsabilidade e a ohrigaçi1o de 
tran~furmú-lo cm um prnjctn real, naquilo que dcve ser o estututo do cstu
danlc, naquilo que deve ser algo que rcprcscnlc mc:smo ii atividadc estudan
til, dchaiw de um ohjctivo, que pelo menos i: o rneu. 

Vejo o estudante como a melhor m;Jlériu·prima deste Puis; vejo o cstu· 
d:une cnmo jnvcns que, pclu sua c.~rnugadow maiorh1, desejam o quc é de 
hom para u nossa Pútriil; vejo o esluduntc, não como urna protíssi1o, porque 
estudante nrHl í: um;1 prolissi10, é urnu ewpu da nossa vida. E aquela ctap:1 da 
vida cm que temos mais idr.:ul, cm que ternos mais póitriotisrno- perdoem
me a sin.:eriJadc- cm que huscamos, com mai~ comgcrn c bravur(l, o que 
h:'t de melhor para a nossa P!1tria. Por serem jovens- a muioría nl10 é ca~•~
da, .~cm tilllll~. sem rcsponsahilidade~. sem emprego- sunham c imagin;ull 
~lUC, naquele !.:Urltl esp:u;n de tem pu, encontrarão tndas lls snluçl1es- c eu 
!llt! h:mhrn, parece LJUl' c~tuu vivcnd11 hoje us meus tempos de Congrcs:-.o Ja 
liNL. qlwmlu nú~. n<ILJUclcs (\lllgrcs~ll~. imagin:h'amns que ali cstúv<Jmo:-. 
rc-.ulvcndn n~ prnhlcmas d•l llHIIHlo. 

1\l.'llll lJUC cs~a é uma l:1sc excepcional da vida de cada um de nós, por· 
q11.:;: :1 fa\C cm que nll~ :1gimn:-. sem ll interesse do favoritismu pcssnul, dn 
l·ar~ol, du l'mprcgn, nu ~cja lú do l]UC fnr. Dchatcmos idi:ias, c essa filsc, a 

(a,e LJ:i vjd,1 lllli\ 1:r~itúri:1 é alt;IIHCII\C po~itiva na fnrrllilt;~O Ja pcr~nnalidade 
d.ilJlleb q11C ilfllitllhil vierem a ~cr hnmen\ plihlicn.~. s:1ídn~ dn meio univcr\i· 
:.IT\11. 

/·.r1t:ltl, p.:rn11\1r que cb debatam, permitir que eles parti~ipcm, qliC di!' 
;o~nlie~;rlllll~ pr•1hlcma~ dn ~c11 P.1í~. permitir que se intcrc~scm pela vida da 
u;~ /';.rtria. e d;1r·lht·' upnnunidade para que ele-;, amanhiL n~:-.til Ca:-.a, nu 

1 .\.:t.:Uii\!1, .de na vid;~ p;~rtkular, nüu entendam. ~·n1r1o rnurto telllP'' 11 (iu,·er
'lll \t;llhl\1 ilj~"llllf llol JllCill \lllÍn:r,it:"irin, de IJUC i\ f;JCtddadc e Ulllil j)ti~Sihili· 

ol,ldC dt• l''ILidiir. de t1ht~·r 11111 dipl!l!ll;l, Cll]lldJ·Itl e111hai.\ll d11 hr<H,'Il C )!iiiiiWI 
•• dinhc1r•1 l;r i'•1!".1. tl rc~l11, 11 c'lutl;tnt~ n:ttl devcri:l l';rlel. em]Uillltl1 pc!l\11 
i ~11 !'riill' llikrcnlc. 

Para mim, é claro, na F:Jculdadc é rm•1 se estudar; sou contra, rmlic;d
mentc contra, o estudante prolis~innal. Sou ~.:nntr:l que tllguc!m fac;a vidt~ uni· 
vcrsiti1ria, apcna., para falcr qualquer tipn Jc política, mesmo univers1túri:1. 
'' primei Til missi"ro t.ln c.~tudante é estudar. M:1s, ao lado Jcst:l missão, hf1 
uma nutra, que tamhém i: importante: num Pais .:omn o nosso, tmdc milht>cs 
de brasileiros p:1ssam fome, onde milhões de hrasilciros ni"1o conseguem tirar 
um cur~o prirn{rrin, onde uma minoria Jc apenas um milhão consegue in· 
grc:-.sar cm uma univcrsidallc, seria um ahsurdn se querer que esses c:stullan· 
tcs univcr-;itúins estivessem ;di, tf1o c c.-.;clusivarncntc, p:m1 huscar seus di· 
plnma:-. c depois c:\crccrcm as su:ts .1\ivítladcs: atividades úteis, sim, bons mé~ 
dico-;, hnns advogados, hons cn~cnhciros, hons ilrquitctos. 

F\istc uma elite c deve-~c dar a essa elite, que tem a felicidade de ingrcs
~ar cm uma univcrisdadc, a oportunidade llc, debatendo, conhecendo e vi
vendo o~ prnblcm:rs do "cu P:tis, tirando um pouco de lado u cpoismo de 
hu~c:tr arcn:J.~ n interesse pessoal, prepará-la para ii vidu pública, prcpurú-la 
par:1 que, no l'uturo, tenham amor pela vida púhlica, para que possum pnrti· 
~i par ou na vida politica, propriamente Jita, ou indc:pc:ndcntcmcntc disso, 
1w~ ~cus .:cntros comunitúrins, no~ seus órgãos c associações, tcndo o esplri
to de colocar u Br;Jsil acima dus intcrco;scs de ordem pessoal. Isto, parece-me, 
é e.-..-.cndal se incutir no mundo univcrsit{lrio; isto, parccc·mc de uma impor· 
túncia cristalina nn mundo universitário: este, parecc-mc, é o grande sonho 
dns cstud;tntc\ - dchatcrcm lls prnblcmils da suí.l Pátria. 

O Governo. n1) nwmt:nlo ~.:m 'JUC começar- c começou bem neste Con
grcs-;o, cu rccnnhcçn, ao invés de mandur as trnpas, os cachorros c os rmli
ciai~. rcrmitindn quc os cstuJantcs se reunissem- a cntendcr que o diúlogo 
.:um n~ c-;tudantc" Í! um di[rlogo que dc:vc ser feito Clllll o Ministéri~1 da Ellu
C:It;[ul c Cultur;l, nih1 ~um a pnlicia, nrw com os cassctctcs, nesse momento, o 
Ciovcrnn compreender{\ que H esmagador:! maioria da das~e cstuduntil hras1· 
lcira é pura, é ~incera, i! hcm intcncinnada. quer ;!ceita r, quer purticip•tr, quer 
viver n-; prohlenn~ da sua Ptltria. E niw temos tl direito de impedir que isso 
a.:ontc~;t. 

O Sr. Adl'rh:ll .Jun•m:1 (t\RE:-..'A- PE)- Permite\'. E.-.;• um aparte'! 

O SR. PEDRO Sl\10~ l~lllR- RS)- Com maior prazer. 

O Sr. Adl'rhal.lufl•mn (ARENA- PE)- Estou ouvindo u t:.~posit;ito 
de V. Ex• cnrn ;1 m;\Íor ;ltcnçiJO, c acho que o Governo, ao rcvogur o 477 t: 

22X, J~.:mon~-trou a su:t intenção de n;io arr:1sWr pilr:l o ludo polici;1l, corno 
V. h• ;unda hC1 pow.:o assin;dou, o prnblcrn;.J cstudantil. E o exemplo está 
nn Ctmgres~o que ~c rcalilou, ou cst{J se rcaliwndo cm Salvadl,r, nu Buhia. 
Sentinw·nns ate emocionados com a C\'OC;~ção que V. Ex• fez dos nossos 
tcmpns de cstud:mtcs, c cu me lcrnhro da velha Faculdade de Dircito do R c· 
cifc, cm llUc tínhamo~ grupo~ de cstud:mtcs com idéius politicas diversas c 
muita:-. vetes entravam cm ~hnquc nos corredores da Faculdade de Direito 
de Recife, nws sem que nenhum polilico fosse a estas rcuniões. Essas rcu
nil1cs eram privativa~. nossas. Nunca vi nenhum Dcputado, nenhum Chefe 
politicll atravessar aqueles sugrados umhrais par;1 nos dar oricnlaçiJO. 
Lcmhm-mc hcm que pertenci a uma revista que tinha um nome que. hoje:, 
pndcri:1 ~cr :tté pcrign~n- Agiranio- nws esta r~:vista era dirigida por um 
jnvcm !"iliHl de um tbincirn que ni1o .:omungava ... 

O SR. PEDJH> Sl\10~ (.\IDB- ]{S)- V. b• c:-.crcvia nl!sta rcvista'.1 

O Sr. 1\dl•rhal .Jun:mu (ARI:N,\ - PE)- Es!.:rl!via, sim. 

O SR. I'EilRO Sli\10.\; (i\IDB- RS)- Olha 'lue i: pcrigosn! Muitll 
c't1Jda11tc que cscrc\'cu ern revista que tcm nome rnuitu infcriM a c.~tc c:-.tú 
p;l!!:llldll l'aro .. 

O Sr. Adl•rhul ,lun.•nul (ARENA- PEI- Era pcrigo~o. :-.im. Est;J rcvb· 
t;t, dirigid;1 pcln e~tudante Gil de ,\!ctndi11 Maranhiw, cr;J um grur~, que ex
plicava 11 lltllllC ditcndllliliC qucn;1 agitar ;rs idéias. ~lls vínhamo~ da rcvn
lttt;;Hl de .lO c cnt~o qucriaiiHl' at!it:rr as idéi•t~: qucrianlll'l conhecer u., c;Jmi· 
lllhl~ da dcnlm.'rill'i;t c n:llllllll l1ni.:o .:;u111nhn ·-V, h• ~.tbc 4Lit! a dcmn.:ra· 
~·i:J qu:t11dl 1 líl'a 1\UIIi ~~~ l.".llllillhll 'C C\ll'fillt:t, ela lclll que ler driu~ cami· 
nh11~. d;Ji 11 plurip;lrtid;Ht\lll!l cm gr;Jnde' llill,'llc~ que pr~l~ural!l reprc~cnt,tr ,J 
o~p1n1:1, 1 plthli.:;t .:•lll~lllw:iun:d.: lllfldil'iil!lCiltc nr~;~niliJd;i, ,\!;1,, ll qu~: ~JUC· 
ri;IL'h;lll\;lr ;1 ;~l!:nl.'.ul tk \' !.\" ,; qu.: .;,l;unm de ;1ú;rdn. t)uc oJ\ c~\Ud;mt.: .. 
·r lll!lilditl'l\l, qu.: ll\ t:•tudo~iil''' di.,l'Uiillll u., :.cu., Jlflllllcnt;l'l, que~~~ c'111dan· 
1<-"• terdt;llll .1•, '11:1., ~~r~illli.':t•:l'l''· llld~ '!III.' 11' c'tud.trllc~ .~c prc .. cr\l'lll, :Jt:,\a' 
<~I i'illll' .r~·· 1c•, 11.1 ltJi"lllcJILI.I d11., Jl.u t 1du.,, !H 11 que •ILI.JJ\litl de lpliocr 'Jf Ltter .1 
1 •Piili~'ol il:tilllhll.il.'k 111',·1 )l.tl.l 11 Jl:utid11 Dl'n\rtl d;t~ :.u:i'> lll"!!,\llii.JI,i'e' dr 
1.11.1, \\.'III dlll'ldil, d jltllilil;l d.i'• itki:r~. 
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O Slt PED!tO SIMON IMDB- HS)- Concordo, cm termo!>, com o 
lfUC t.lisse V. b;• c achtJ que devemos escl;~reccr urn ruucu il.!'! nossas idéias. 
Fu comu Presidente do meu partido, no Rio Grande do Sul, tenho dado rer· 
rnanentcmcnte tHit:nlaçi"to amjuvens. do Sctor Jovem doM DH, o qual estú à 
disrosiç:Jo d:tquclcs jovens que nele desejarem i__ngressoiT. 

O Sr. Adcrhul Jurcmu (ARENA- PE)- Eu faço istu cm Pern;tmhuctl. 

O SR. PEl>IU> SIJ\10~ (M DB- RS)- Os jovens yuc querem ingre!'!· 
~ar no MOB- c não no Setor Jovem- poderiio fazi:-lo no Instituto de ln· 
l'urmaçllc., Politica. Jam;d!! permiti que o meu Partido lilcssc política dentro 
d;t Univcrsid;tdc. Acho que o prohlcma univcrsitilrio é um problema ddes 

O Sr. Aderbal Jurema (ARENA- PE)- Concordo com V. Ex• 

O SR. I'F.IJRO SIMON (MDB- RS)- Mas discordo com V. Ex• 
qu;.1ndo dit que o político não pode: entrar dentro de uma Faculdade. 

O Sr. Aderhal .luremn (ARENA - PE)- Não. Eu não me nz ... 
O SR. I'F.IJRO SIMON (MDB- RS)- Houve uma época neste Pais 

cm que o povo elegia o Presidente. E verdade! Muitas pessoas não se 
lcmhram nHtis, mas cu juro que é verdade. Houve uma época neste País cm 
que o povo se reunia c elegia o seu Presidente. 

Eu fui Presidente do Centro Acadêmico da Faculdade de Direito, da 
Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, e ouçam V. Ex•~. Sr. 
Adhcmar de B<1rros, o Sr. Plínio Salgado, o Sr. Juarcz Távora c o Sr. Jusccli· 
no Kuhit~chck entraram nu Universidade, como candidatos it Presidência da 
Rcpúhlica, para n.:spondercm cerca de trezentas rerguntas que os estudantes 
lhe.\ fat.i:Jm. h1r;un lú n:t Universid:1dc responder, debater com os univcrsi· 
t:'trins. Aliús, cu tive um prohlcm:t sàio. Houve um<t reuniUo - que foi a 
mais difkil d:t minha vida- quando presidi<.~ a do Sr. Plínio Salgado. Havia 
um grupo que era da esquerda c outro da direita. Na hora cm que o Sr. 
Plinio Salgado respondia uma pergunt;t, querendo fugir a uma pergunta da 
turma que era du esquerda, esta mais ou menos se irritava, eu pedia silêncio e 
nesse momento eu levava vaia desse grupo. Quando o ot.ttro grupo fazia ai· 
guma pcrguntu ao Sr. Plínio Salgado, identificando integralismo com o na· 
zismo c o fascismo, a outra turma apupava, cu pedia-lhes silêncio c nova
mente lev<~va vaia. Foi a uma das reuniões m<~is difíceis que fiz em minha vi
d;t, porém era uma rcuniào tranqUila, em que quatro candidatos entraram na 
Uniwrsidadc, expuseram as suas idéias e ati: os estudantes secundários fize
ram perguntas pam aquele que foi o Presidente da República, o Sr. Juscelino 
1\uhitschek de Oliveira. E ele ali est:tva no meio dos cstud;tntes, levando 
\';tias c no final recebendo aplausos, como os outros tambi:m levaram. 

O Sr. Adcrhai.Jurcma (ARENA- PEl- Desculpe-me por nUa me ter 
feito entender por V, Ex• Nlto que o rolítico, o intelectual. deixe de ir às Uni· 
vcrsidadcs. Quero dizer i: que nos movimentos estritamente estudantis, quan· 
do estes estão decidindo a destino de suas org.,nizações, não devemos intcr· 
ferir, a nfto ser quando somos convidados por eles. E isso que cu quero esc lu· 
;ccer a V. Ex• 

O SR. PEIJRO SI MO)~ (MDB- RS I- Estou de acordo. Ai pensa
mos da mesma maneira. Quando os cstud;.mtes estão reunidos eles devem es· 
t:tr reunidos: dcvcnHls ir quando convid:~dos e até i1s vezes quando convida· 
dos nr1o deveremos ir. Estamos rlen:unente de acordo. Agora, temos i: de dar 
cohertura :tos estudantes quandl.l a rolícüt estú atrás, ai V. Ex• estã de acordo 
comigo, n que rarecc, :tgllra, se Deus quiser, há terminado esta fase. V. Ex•, 
demonstrando ter sido um líder universitário c que militou numa época cm 
que t:tmhém ser líder universitário não era fúcil, concorda conosco, 

Nós, nem ARENA nem MDH temos obrig:tçào de se ater ao projeto 
' 11 1!! o Governo enviou a cst;.t C:tSil. O Governo tem o seu mérito: extinguiu o 

·. apesar dele já estar morto n:t prútica, nós o reconhecemos, ele o r:xtin· 
; u, c ~ hom que tl tenha extinto porque era umu humilhação para o Pais 
vC-Io uinda que como tigur:t decorativa e extinguiu o 22H. O sucedtlneo do 
22H nlto pode ahsohtl;tmcntc ser algo rillr do que o 228 c é o que nós tt:mos 
;lqtti. 

Acredito que este nlHl i: um Projeto nem da ARENA nem do MDB c 
l.'omtodtl o respeito un Senador Murilo B:1daró, aqui nUa tem matéria que se 
diga, cm rclw;ftu ;t linanças, nem puder de iniciuti\'a. Purece-me que <.1 nós 
compete cmcndú-lo u nlto ser que se dij;a que, ern nwtériu de estudante, só o 
Governo pndcrú f;tli:·lo. Esse i: um projeto de lel c nttu h!t absolut;uncntc 
nada 'Iuc nos impeça de Hltcrú-lo, de acordo com u nossa consdi:ru:ia c de 
acordn com o interesse da classe univcrsitúria hrasilcira. 

Allgura-~c·rnc que aqui os programas da ARENA, do MDB, do Gnvcr· 
no, todns se ilil-ntilicam num nbjctivu: husc:~r soluçi'Jcs pnru permitir urna 
villa c~tudantíl nnrrnal. tranqUila c pacifica. O proictn úo Govcrnn visa l~:t.:a· 

larncntc o l..:(lntrúriu. J.::~te projeto .. \C!!Undo o Senador Jarba~ P;l~~arinhu, 
Líder do Governo, C pior dn que o 22H. Se n Líder do Governo dil i~so, i ma· 
f,!incm ,,~ Senhllrc~ o que deve ser o rrojeto na realidade. Ele no~ obriga <I 

hu~i.:ar ~oluçôes que, realmente, ofereçam condiçàe~ para que a vida um ver· 
,it:'lria, que .~c cst:t iniciando, agora, na Sahia, numu novu ra~c. ro~~il i.:onti· 
nua r cm termtls de tranqllilidadc. 

bsa lei que .\crú votada aqui~ muito importante porque ~c trata de uma 
lei cm que nós cstahelcc:erc:mns o btatuto do estudante, c este Estatuto nlw 
pndcrú ~cr feito cm 9 artigo,, dilendo que o resto cabe ao Regulamc:nto, ~em 
~ahcrmo~ nós o que scrú c"sc Regulamento: c o resto cabe aos Estutos da 
Univcr~idadc, :1os Regimentos da Universidade, o que vai depender de cada 
Universidade. Aí é um absurdo, como regra. E tc:nho ccrtclu de que o aparte 
de V. Ex- iril me dizer, c~atamentc, isso. 

O Sr. ,\d('rhal .Juremo (ARENA- PE)- Precisamos, nobre Senador, 
termos cm mente o phlblema também da autonomia universitária. Nào po· 
demos, num projeto dessa natureza, dei.~ar de lado o problema da autono· 
mía univcrsitúria. Temos cc:rtcz;t de que n:ts Comissões técnicas nós iremos 
di~cutir is~o cm profundidade, paw verificarmos ati: onde poderemos legislar 
-não é falta de cnmpcti:nda no.,sa, é claro- mas até onde: podemos legis· 
lm sem ferir a autonomia universitária. Esta é ;1 referência que cu queria fa· 
ter a V. Ex• 

O SR. PEIJRO SIMO)I iMDB- RS)- Recebo, com surpresa, u 
ararte Je V. E.,• "Ferir ;1 autonorni:t univcr!'!itúria" ... A mim me parece: ... 

O Sr. Adl•rhui.Jurcmu (,\RENA- PEJ- Sim, porque cada Universi
dade tem o seu Estatuto, aprovado pelo Conselho Universitürio. E nito seria 
cu quem iria dizer a V, Ex• isso, porque cada Universidade tem o seu EstatU· 
to aprovudo pelo Conselho Universitârio. E se nós, aqui, iremos legislar, de· 
vemos ter o 1:uídado de não acabar com o Estatuto das Universidade~. 

O SR. PEIJRO Sl~10~ (M DB- RS)- Veja V. Ex• como fica difícil a 
C!!tc Congresso lcgisl:tr. Ontem, ;tqui, o ilustre Senador Murilo Badaró, ao 
discutir um projeto do ilustre colega da minha Bancada, da representação de 
Minas Gemis, Senador Itamar Franco, dizia que o seu projeto, de certa for· 
ma. jú er;1 matéria superada, porque o Tribunal de Contas da União já tinha 
normas especiais sobre a matéria. Reparem que uma resolução do Tribunal 
de Cont:ts d;t União, para o Senador Murilo Burlará, era suficiente para o 
Scn:1do da República não poder mais estabelecer uma lei sobre a aplicaçào 
das vc:rhas púhlicas, em termos de opm marker c tudo mais. 

,\gora, V. Ex~ alirm:t que ;ws Estatutos das Universidudcs nós temos 
yue preservá-lo na sua autonomia, Sim. Parece-me que o Congresso Nacio· 
nal ~o lJrp:i'to ~Iuc vai di ler como viver, agir c qu;!is s!io as atividades dos uni
vcrsitúrios. Ni'to me parece que seja os Est:ttutos das Universidades quem vá 
di1~·ln. Ni111. P;trcce que os Est:ltutos d;~s Universidades tém que adapt:u c 
dirc:itinhn letra por letra :1quilo que 11 Congresso N;tcional deh:rminar a nível 
de \'ida cstud;tntil universititria. 

Pode haver uma liberalidade no Estau.no das Universid:tdes no que t;tn· 
gc ic :tdaptaçào das mati:rias, no que tange aos cursos, no que lilnge it fórmu· 
la pela qu:JI eles cumprem a metodologia lançada por esta lei, por e~w Casa c 
pelo Ministério da Educação e Cultura. 

O Sr. Aderbul Juremo (ARENA- PEI- V. Ex• me pormite um apar· 
te'! 

O SR. PEIJRO SIMON (MDB- RSI- O Decreto n' 22K regula
mentava tudo c o Governo não se preocupou com a autonomia da~ Univcrsi· 
d:tdcs. Estuva tudo nele. Agora;· o que as Universidades fizeram'! Pegaram n 
~2S c o ;uhlptamm ao Estatuto. Por isso, não i: a intenção de V. Ex•. tenho 
ccrtc:za. Veja V. Ex• ... 

O Sr, Adcrbul Jurcmu (ARENA - PE) - Devemo.~ ter cuidado cm 
~.tU<tlqucr lei, para não ferir u uutonomia d:1s Univcrsidudc~. no sentido de 
preservar o seu funcionamento, porque se nós redigirmos :t lei, pcns;,tnJo 
apenas no problema estudantil e esquecermos a mecânica do funcionumcnlll 
de unw Univcrsid<tde, subc V. Ex•, complexa, nós correremos o perigo de 
cri:tr pruhlem;1s p:1ra o funcionamento da própria Universidade, cm prcjuíl.ll 
do rendimento do ensino. 

O SR. I'EDRO SIMON (MDB- RS)- Ao ouvir V. b• dim que 
nús temos ~1uc estudar o problema do cstudunte, não vendo ~u o estudante 
rna!'! vendo a Universidade, estou de acordo com V. Ex• Nem me pi!S!'!U pcl;l 
cuhcça que nú~ vumm, uqui, fuler um estLituto de estudantes onde ele vai ser 
o Juno da Universid;tJc; nem me p;ls!'iu pela cul'a:çu. 

Na hur:t cm que nós vamos estabelecer essa ld, nós vamos cstõ.~hclcccl a 
h: i da vida ai.:adi:rnica, tendn ern vista u vida acudêmica c ~l funcionanu:nto d;1 
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Univcrsidudc. t\gom, V. Ex• falou cm autonomiu da Universidade. Aí cu 
discordo. V:1mos estabelecer a lei que nós acharmos st:r a melhor p:m1 rcgu
lamcnt:lr n ;1tivid:1de estudantil e universitária. Nós e que vamos estabelecer. 
As Universidades vi\o ter que cncumpur, vi\o ter que adaptHr os seus estatu· 
tos, porque quem vai dizer a forma pela qual os cstud;mtcs devem agir, é a lei 
que sairá deste Congresso. 

O Sr. Adcrhal Jurem11 (ARENA- PE)- Nós somos sobenmos para 
isso. 

O SR. PEDRO SIMON (MDB- RS)- E. Entõo es:::mos de ucordo. 
E. Foi uma exprcssr1o m01l coloc::~da. Correto. 

O Sr. Adcrbal Jurem• (ARENA - PE)- Apenus quero chumur a 
atenção de V, Ex• que num momento crítico como este, em que nós prccis<~· 
mos d<~r de fato condições ao estudante para que ele tenha uma participuçüo 
maior na vida polítici.l brasileira, nào podemos esquecer o funcionamento da 
Universid:~de. E qu:~ntas vezes uma coisa perturba a outra. Precisamos ter o 
cuidado, a serenid:1de para que isso possa sair de forma a que o Congresso 
brasileiro saia dessa lei em grande estilo. 

O SR. PEDRO SIMON (MDB- RS)- Plenumente de acordo. Em 
termos de uma coisa prejudica a outra, já vi, lá no Rio Grande, atividades 
universitárias enormes: vi greves de estudantes, vi movimentos de estudantes 
a favor disto ou daquilo, contra o 477, a favor da anistia. Se houve momcn· 
tos reais em que houve a perturbação a que V. Ex• se refere, foi qu:mdo u 
policia entrou para baixar o cassetete. Quando isso aconteceu, aconteceu o 
que V. Ex• disse. Quando isso não aconteceu, quando os estudantes foram, 
fizeram a greve, fizeram a passeata, fizeram o comício, foram para casa e ter
minou tudo cem por cento. 

Nüo vi um caso no Rio Grande do Sul, onde os estudantes tivessem Si.IÍ· 

do às ruas e tivessem feito qualquer agitação ou qualquer tumulto onde não 
houvesse a presença da polícia, que vinha para assegurar a ordem, mas o 
que na verdade acontecia era a maior desordem. 

Isto talvez seja algo que nós pudêssemos- e V, Ex• há de concordar co
migo -era algo que deveríamos discutir na hora da votação da lei: onde e 
como a policia deve interferir. 

Veja V. Ex• o caso da Bahia, que nós sabemos c estamos vendo hoje; 
nós tivemos as professoras de greve aqui, no Distrito Federal; vieram aqui, 
na frente do Congresso Nacional, fizeram greve, lizeram o comício nqui, na 
frente do Congresso Nacional, suspenderam a greve, terminaram a greve, e 
tudo normal: tivemos o movimento da UNE, reunida na Bahiu, debatendo, 
discutindo, tudo normal. A policia interferiu na greve das professoras em 
Belo Horizonte, está lá o tumulto. Talvez o nosso amigo Francelina Pereira 
ainda nUa tenha se adaptado bem u Minas Gerais, aindu pensa estar com ou· 
tro espírito, olha lfl o que ele fez em Minas Gerais. 

O Sr. Aderbol Jurema (ARENA- BA)- Permite V. Ex• um aparte? 

O SR. PEDRO SIMON (M DB - RS) - Pois não, Ex• 

O Sr. Aderbol Jurema (ARENA- BA)- Em 1954 eru eu Secretário de 
Educação do Governador Etelvina Lins e houve uma greve de estudantes, 
sobretudo estudantes secundários, com apoio dos estudantes universitários, 
quanto a problema de abatimento nos transportes coletivos e pedi ao Gover
nador que me entregasse o policiamento du cidade, como Secretário de Edu
cação; consegui, cm 24 horas, ucabur com a greve sem haver nenhum distúr
bio, porque o policiamento ficou a cargo dos professores c professam.~. 

O SR. PEDRO SIMON (MDB- RS)- Se nadu mais valesse do meu 
pronunci&~mento nesta Casa, o aparte de V, Ex• justificou a minhu rassagem 
por esta tribuna. 

O Sr. Aderbal Juremu (ARENA- BA)- Muito obrigado. 

O SR. PEDRO SIMON (M DB- RS)- Agradeço o aparte de V. Ex• 
c o felicito. Estú ai o excmrlo mais concreto, muis objetivo dudo pelo ilustre 
Senador dói ARENA, numu demonstração cabul, lógicu, Nu hora cm que o 
diúlogo for feito entre Secretaria de Educ:~çào c estudantes, entre Minist~rio 
t.lc EducuçJo c estudantes, estú aí o exemplo de V, Ex• Em 24 horas se resol
veu o assunto. Demm a V. E:o;• o poder de polfcin, deixarum o Secretúrio de 
Segurançil em c:1sU c V. Ex• assumiu uliderunça e, cm 24 horus, V. E:-<•, pelo 
diúlogo, resolveu. Os estud<lntes duquelu época sào os estuduntcs de lwjc c 
tenho certeta que se V. Ex• conseguiu, quulqucr Ministro, qualquer Secrc
túrio consegue, se quer con~cguir. V. Ex• foi fulur com as estuduntes, no dc
.~ejo de re~nlvcr c resolveu, A mim ni\o purccc que se vui falur com cstud;~nte 
com o desejo de resolver. Quando hfl umu rcunii\o de estudantes c ~c vai a 
essa rcuniào de c~tudantcs, parct:c que se c~tít indo par:1 unw guerra no Vict· 
mune: t:entcnas c centena~ de policiub, criando um ambiente psicolt·,~·~~o 

onde o estudante jú entr:1 tremendo da cabcç;1 <~os pés. Realmente V. Ex• deu 
um grande e:o;cmplo. Hoje estamos cm um m<~rco novo. Esse congresso da 
UNE c'itá :1 dcmonstmr a <~I ta s:~piênciu, o ulto espírito público dos estudan
tes, faLcndo a rcunirw cm um ambiente tranqUilo, sem tumulto, em um ôlm· 
hiente onde us idéi:ts si\o aprt:sent:ldus c discutidas. 

Um dcb;lle de estudantes, V. Ex• sabe tanto quanto cu,~ um debate o 
mais <IC:tlnrôido; mas deixemos os estudantes debater. Dehóltendo com •;le~. 
discutindo com eles, nós Vólmos encontrar a solução. 

Que o Ministro da Educação, não digo que receba o meu discurso, mas 
que receba o uparte de V. Ex• c de um modo muito especial, os 6rgüos de se· 
gurança do Governo recebam também o aparte de V. Ex•, porque acredito 
que realmente viveremos dias melhores. 

O Sr. hnmar franco (MOS- MG)- V. E:o;• permite um aparte'! 

O SR. PEDRO SIMON (MDB- RS)- Com prazer, 

O Sr. lia mar Franco (M DB- MG)- Sen<~dor Pedro Simon, <~té lusti· 
mo, neste instunte, que o Senador Aderbal Jurcma nào possa dar uma asses
soria ao Govern:tdor de Mi nas, Francelina Pereiru, para que ele possa resol
ver pacilk.unentc u greve das professoras, porque ainda ontem -V. Ex• jú 
comentou da tribuna- ccrcu de lU mil professoras foram agredidas na nos
~u capit:JI c tivcr:~m que se dirigir U Assembléia, onde o Deputado João Na· 
varm, Ui! ARENA- diga-se de passugcm- as ilcolhcu com aquele csririto 
liheml das f\.linas Gerais. E ainda ontem, o Senudor Tuncrcdo Neves c cu re
metíamo.~ um telex :1 S. Ex• 

O Sr. Paulo Drossard (MDB- RS)- O Deputado ... ? 

O Sr, Itamar Franco (MDB- MG)- Deputado João Navurro, du 
ARENA. 

O Sr. Paulo Brossard (MDB- RS)- E mineiro'! 

O Sr. llamar Franco (MDB- MG)- ~mineiro. Mas, nobre Senador 
Pedro Simon, o aparte era para lembrar, quando se falou na autonomia das 
universidades brasileiras, que essa autonomia ainda n:\o existe no seu uspc:c
to administrativo, no seu aspecto financeiro c nem de planejamento. E m:1is 
ainda, V. Ex• há de se recordar, que nas universidades federais uma lista sé:x· 
tupla ~enviada :10 Sr. Ministro de Educação, que escolhe o reitor. Já começa 
por ai :1 interferência dircta nu escolha do próprio Reitor. Essa autonomiu 
nrw existe, Agora, vai existir, sim, na aprovaçào da legislaçüo para as cstu· 
d:mtcs. Era o apurte que cu queria dar a V. Ex•, mas, tamb~m para solicitar, 
neste instante, ao nobre Sem1dor Aderbal Jurema que, num tt:lefonema, 
quem sabe, ao Governador Francelina Pereira, possa, com cssns luzes libe
ruis, indicar ao Govern<~dor mineiro aquilo que Minas precisa. As tradições 
culturais, as trudições liberais de Minas não podem ser tratadas a força du 
policia. 

O SR. PEDRO SIMON (MDB- RS)- Agrudeço o upurte de V, Ex• 
E digo a esta Casa que o Brasil inteiro está de parubé:ns, por que, se, ontem, 
haviil tremenda preocupação de como seri<~ o Congresso, se se falava que 
S•llvador seria transformado numa praça de guerra, que seria impedid:~u id:1 
dos estudantes à reunillo do Conclave, isso nào aconteceu, c os estudantes 
corrc~pondcram, fm!endo um Congresso de alto nível, debatendo os seus 
prnhlemus c ddcndendo <~S suas tesi.:S. 

,\ p:tluvra agora estú com o Governo c mais do 4llc com o Governo, cs· 
1:1 ~.:om esta Ca~u. yuc esta CIMI, e me parece que se h:'i um projeto cm que 
nfw c:o;bte r\ RENA, niio existe: MDB, não existe Governo, nUo cx.i~lc Rill 
Cirande, n~w c:dstc Si\n Paulo, nrul c:dstc Eswdo, i: c·He que nós v;Lmos vuwr, 
nú!-1 v:m10" votar um projeto yue di7 respeito am no~sos filhm. 

Vamo'i Vlllilr urn projeto que dit respl!ito uos nossos filhos, que dit rc~
pcito :to futuro da nossa j>{nriu, que diz respeito ti mocidade do nosso Pai!>. 

Este~ um projeto cm qlle a Oposiçào nr1o tem o dirt:ito de ver o rrohlc· 
m:1 partiJúrin, mas u interesse da N:~çào. 

bte ~um projeto cm que u ARENA nUo tem o direito de ver o interc\' .. c 
do Gmcrno, mas, sim, o interesse da mocidade. 

Parece-me, Sr. Presidente, que este~ um projeto sobre o qual :t ARENA 
l' n M DB ni'lo devem fechar qucstiio, mus, sim, devem dei.\ar qucstüo :tbcrta, 
para que c;~d:1 um vote de acordo com a sua consciCncia. ' 

btc C um rrojetn cm qllc temos a ohrigaçi\o de responder ill'~.~a moci
dade, a c~sc~ moços, dando-lhes a nportunidwJc de lJUc eles pmsam, real· 
rnenh.:, tranqUilu c pacilicamcntc, prcpurar·se, talvcl, para fa1crcm mJuilo 
que nús, pelas muis variudw. circun~t,'u1cias, nrwtivcmos ~.:ondiçllc't de l'it/er, 
p;1r;1 que de~ po~~ilfll legaram ~CUS i"! lhos ilqtL\In que llil~, inl'clillllC/l!C, pnr 
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f:tltil de capacidade nossa, ni:lo estamos tendo condições de oferecer-lhe~: um 
Pab de pa1. c tr:.~nqllilidadc, com dcmocnH:ia c com justiça ~ocial. 

Muito obrigado. (Muito bem! Palm:ts, O orador é cumprimentado.) 

O SR.I'RESfllENTE (Alexandre Co>ta)- Com 11 palavra o nobre Se· 
n:tdor Evc\ilsio Vicim. 

O SR. EVELÁSIO VIEIRA (M DB- SC. Pronuncia o seguinte di>cur· 
so.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

Quulqucr modelo ~conómico de desenvolvimento subentende um deter· 
minado esforço dc investimento. Assim, para que sejam obtidos bens e ser
viços n<.t quantidade desejada. é n~cessário dispor d~ recursos Jinancciros. 

Outro caminho, que conduza ao mesmo fim, não existe. 
Os países menos desenvolvidos sempre reconheceram essa realidade c, 

no c:tso particular brusilc::iro, os primeiros esforços no sentido da industriali· 
1.uçllo purtir:tm de umu base de recursos linancciros gcrudos no interior do 
nosso próprio território. 

Jit tivemos a oportunidade, cm outm ocasião, de sumurizur cm pronun· 
ciamento rcrante a Casa um e;:studo do professor Peter Druckcr !iobrc u papl'l 
do capital estrangeiro 110 deJenvo/w'mmto. O pensamento desse especialistil 
:IUstríaco radicado nos Estados Unidos, autor de diversas obr<Js imporlantc!i 
solm: <Jdministruçlo de empresas, é de que o rápido desenvolvimento dos 
paises menos desenvolvidos oferece a melhor possibilidade de crescimento 
pum as corporações multinacionais. 

E inegavelmente isto o que ocorre, sendo o nosso País um exemplo de 
que pelo meno!i em um caso particular a formulação do professor Drucker se 
ajustou de formu completa, 

Pesquisa realizada na Universidade de Bra!iília e financiada pel01 Fun
d~tçào Ford, de uutoria de Muuricio Vinhas de Queiroz c Peter Evans (um 
delicado equilíbrio: o cupital internacional c o local na industrializaçllo bra· 
sileiríl), comprova a alirmaçào anterior sabre o papel da carporuçlla multi
nacional. 

Ã página 8 do estuda citado, Queiroz c Evans afirrnum o seguinte: 

"Nas primeiros estágios do desenvolvimento da manufatura 
brasileira o capital estrangeira nr10 possuía uma presença predomi· 
nante." 

E Ioga a seguir, na púgina 9, completam o raciocínio de um modo que 
não dc:i.w;a dúvidas: 

"Mesmo quando alguns recém-chegados estrangeiros parecem 
pioneiros, eles muitas vezes se basearam na aquisição de firmas 
bra!iileiras preexistentes." 

Quatro exemplos desse processo são apresentados a seguir: 
- o ingresso da Bunge & Born na moagem de trigo ocorreu com a 

uquisiçào dus ações do Moinho Santista, lirmu local fundada por um imi
grante; 

- u Fiut Lux (British Match) iniciou suas operações cm lins do século 
XIX, quando já e.w;istia uma indústria de fósforos local; 

-a British American Tobacco também adquiriu uma manufaturn lo
cal, c: sc:us cigarros levnm até hoje o nome desta: Souza Cruz: 

- a Schnc:idcr & Cic:,, o primeiro grupo estrangeiro a ingressar nu in
dú!itriu siderúrgicu, assim o fez quando alguns empresllrios brasileiros deci
diram que a sua Compunhia Siderúrgica Mineira necessitava mais capit<~l e 
tccnoloj!ia a fim de sobreviver. 

O quadro que ucabumos de expor ê sulicicntcmcnte claro. Demonstra 
:.Jue coube ll iniciativa brasileira o primeiro impulso, sempre o mais difícil, no 
sentido du indu)trlalizuçào. O capital estrangt:iro chegou depois, encontrou 
a mc!ia fiOSta, sentou c:, aos poucos, foi iiSsenhorcando-se das empresas já 
instaladas. 

A fi:Í.Sina li do c~ tudo de Mauricio Vinhus de Queiroz c Petcr Evans, h[t 
t:tmbi:m u seguinte ob!icrvuçào: 

"Si'!. o qunse exclusivamente estrangeiros os "grupos multibilio· 
núrios" formados depois da Segunda Guerra Mundial." 

Quer dizer, Sr. PresiJcnte, o proces!io original havia sido invertido, c cs· 
túvumos prôximo) da situuçtlo utual, c:m que muitos dos principais setorcs 
inJu~triuis sf10 de propriedade cstrungeiru, c nU o só, umu vc:z que o prcdonli· 
nio fin:lllr.:ciro e te~o:nolôgico d;t eorporuçl'lo multinacional C indiscutível, o 
'-\UI.Idro fuluru nàl1 deiM de cuu!a<tr sí:rius preocupações, 

t\s~istimos, nos lthirnos anos, u um umplo c profundo processo de Jcs
IJal'Íllllitlit.açJo do parque produtivo brusileiro. Relutório sobre curpornçõe~ 
lntdtin:lcinnai~ nu Brasil~.: no México, prc['lamdo [Htrn :1 Comissilo de Rc
l<~~i"lc~ E.\tCtiurc~ do Senado dns btndos Unido~. no ano de l1l75, :tftrma\'a 
que nn final dt~ década d11S l1tl c nn inicio d;J sc~llintc ;ts .aqtti~io.;0cs tnrn<trulll· 

~ .. "o principal veiculo de iniciuçllo de atividadc: de nova~ filiais no merc;.~do 
hra~ileiro". Bem mais d;.~ metade de novas liliais assim foram instaladas. 

A~~im, entre 1960 c 1972, foi de 15% a taxa de crescimento anual das 
subsidiúria~ de multinacionai!i norte-americanas no Brasil. Nos seis últimos 
anos do período, cssc: crescimento foi acelerado, alcançando a média anu;tl 
de ::!3%. Houve um salto, portanto, de 15% par<~ 23%, em apenas 6 anos. 

A imponáncia assumida pela empresa de capital estrangeiro cm nosso 
País pode: ser avaliada à vista de dados recentes, de agosto de 1978, publica~ 
dos pela revista Vi.rào, no estudo anual denominado Quem é Quem na eco
nomia brasileira? 

Dentre as 200 maiores empresas do País, 89 são de propric:dudc do sctor 
público da economia, 66 nacionais c pertencentes à iniciativa privada e 45 
sUo empresas de capital estrangeiro. 

A informação, assim aprc:sentuda, pode simular um predomínio nacio
nal, pois dentre as 200 maiores empresas do Pais pelo menos 155 serium na
cionais. 

No entanto, não basta a propriedade, como também não basta esgrimir 
diidos rcl<.ttivos ao patrirnônio líquido, uma vez que o setor público, detendo 
H9 empresas, absorve 73% do total, dentre as 200 maiores empresas. 

O que importa, Sr. Presidente, é o faturamcnto das empresas, dentre os 
dados disponíveis, pois aí a participação multinacional cresce c se sobrepõe 
às demais. Compreendendo 22.5% do total das 200 maiores empresas instala· 
das no País, as de capital estrangeiro dispunham, pelo último levantamento, 
de 38% do faturamento. Enquanto isso, as empresas estatais, sendo 44,5% do 
total de c:mpresas pesquisadas, representaram 41% do faturumento, no tem· 
po cm que as nacionais de propriedade particular obtinham 21% do faturu
mento, mas apresentavam uma participação, no tocante à propriedade, de 
))%. 

O faturamento médio das empresas multinacionais é supc:riar ao das 
empresas nacionais particulares c também ao das empresas de propriedade 
do setor público da economia. 

Isso t: garantido às corporações multinacionais pelo dinamismo a elas 
incorporado, o qual adví:m do domínio da tecnologi:t por elas exercido, 
domínio que í: na verdade um monopólio. 

Esse monopólio tecnológico possui ramificações linanceira!i que têm 
conduzida o nosso País a desequilíbrios constantes, especialmente no que 
respeita à !iÍStemática de pagamentos ao exterior. 

Ostentamos hoje uma divida externa da ordem de aproximadamente ~5 
bilhões de dólares, a qual. só nos últimos dois nnos, exigiu um pagamento de 
juros ao exterior da ordem de 4 bilhões c 798 milhões de dólares. 

Afora isso. a conta lucros c dividendos, que fora, entre 1972 c 1976, res
ponsável por rc:messas médias cm torno dos 244 milhões de dólares, cresceu 
para 456 milhões de dólares já cm 1977, c atingiu 560 no ano seguinte, com 
um crescimento, de um ano para outro, da ordem de 22,8%. Repetimos: cres
cimento de 22,8%, sem falar no lucro através dt: subfaturamcnto e dc·supcr
raturamenta. 

O Sr. Itamar Franco (MDB- MG)- Permite um aparte, nobre Sena· 
dor'! 

O SR. EVELÃSIO VIEIRA (MDB- SCJ- Ouço o nobre Senador 
lt<~mar Franco. 

O Sr, Itamar Fram:o {M DB - MG)- Senador Eve\ásio Vieira, o pro· 
nunci:tmcnto dc V. Ex• deveria ser meditado pelo Governo. Os números ui 
~:slàO, e O'!i anotei. V. Ext disse que 41% do fatur<~mento das empresas mult'l· 
nacionais correspondem u 38% das emprc:sas c:statais. Só pura dar um cXt.'TTI~ 
l'lla, que j:i. trou.w;e ao Senado Federal c nào levado em consideração p.cla 
Muioriu desta Casa, a Shell Exploration Servicc, caril sede em Hnia, veio C'.Jo· 

piorar o nOS!io petróleo1 auaví:s de contrato de risco, com o capital de a pena~ 
!llU dôlmcs umc.:ricanos- 1.260 cruzeiros na época. Vcju V. Ex•. explor:tr o 
nosso petróleo com capitul de apenas IUO dólares, No rcquerimc:nto L\Ue fez 
:to Governo, es!ic capital só seria uumentada depois de c:ssa c:mprc~u C!tl:lr 
realmente estabilizada no Puls. O pronunciumcnto de V, Ex• ncstn tardc: i: 
por dem:tis oportuno, e me traz à lembrança projeto que ~!presentei nesta C a· 
sa, crinndo o Conselho de lntcgruçào de Investimentos, pelo qual sc:ria regu· 
h1mcntado o inOux.o de capitnl estrungciro no Pais. Nu f'l{ttriu das multin:t· 
donuis, os E~tados Unidos- se bem que U!i multinacionais nilo tenham rfl· 
trii.l, cl<~.s ;,1gcm cm alto-mar- nos Estados Unidos, na época do Presidente 
Ford. fni bai:..:aJo um decreto, do E."'.eCutivo, regulamentando- vcju bem V. 
Ex•: nllS Est:1Jos UnidlJS, c.: repito paru dar Cnfu~e- um llccrc.:to rcgulamen· 
tando a entrada de c:t['litalc:strun~ciro no P<tls, O argumento que V. Ex• Ira/., 
nc.:~ta tarde.:. ittrihuna,Llcvcria merecer mcr.lit:tçiw por parte do Govcrnu, ~1ue 
;ttcntít~'lc ~:w.;ttamcntc flitr;t e~sc.s númcrll~, sobretudo cm relotçào •w faiUm· 
mcnto, para que nito :t~..·nrHc~es~r ill.ptilo ljUC a~.:inl\cçcu, quando ~l' permitiu :1 
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cxploraçi'lll, no contrato de risco, de uma empresa que nem sede possuía no 
Rrusil, com um co1pitotl inicial de ii penas 100 dólares <tmcricuno:-.. Ew o meu 
aparte, cumprimentando V. Ex• pelo excelente pronunciumcnto ljUc C!>liL a 
f:~zcr nesta tarde. 

O SR, EVEL:ISIO VIEIRA (MDB- SC)- Somos muito honrado 
pela intervenção de V. Ex•, c a ela somos gr.::1to, pois que vem forwlcc~·r nos· 
so ponto de vista. 

Repetimos o que havíumos dito nb intróito do nosso pronunciamento: 
pum podermos produzir bens c serviços cm favor de um povo, i: fundamentul 
dispormos de recursos financeiros, de dinheiro, de capital. 

No Brasil, temos buscado a poupança externa temos buscado u capuci· 
d01dc gerencial esterna, a tecnologia externa. Não temos posição frontal con· 
tra. Não. O Brasil, como todos os países, precisa desses fatores de riqueza de: 
outras n<~ções. Entretanto, há necessidade de se manter uma vigiiánciu per· 
rryancntc~ p~ra que esse capital. externo não espolie ,as ?raspeiros .. Em ~sp~· 
Cli.ll nos ulumos anos, as autorrdades governamentais tem sr do multo docers 
ao capital externo, que se vem expandindo e prejudicando os interesses n:t· 
cionais. 

O Sr, Itamar Franco (M DB - MG)- Senador Evc:lásio Vieira, basta· 
ria cit>~r apen;~s dois exemplos nesse aspecto, o du indústria farmac~utica c o 
da indústria de m;.rterial eli:trico. Praticamente 90% da indústri<~ farmucêuti· 
cu se encontra na mão das empresas multinacionais. 

O SR. EVELÍ\SIO VIEIRA (M DB- SC)- Podoriamos, aqui, ir a um 
elenco, Por exemplo, >1 indústriu automobilística. 

O Sr. Itamar Franco (M DB- MG)- Nem quis citur esse oligopólio. 

O SR. EVELÍ\SIO VIEIRA (HDB- SC)- Vamos para um ponto 
importante c que é a ess~ncia da nossa manifestação nesta tarde, a fim de f:l· 
ler uma advertência ao Governo cm relação à exploração energética, que co· 
meça a se desenvolver, para substituição do petróleo neste Pais. 

Todos esses resultados, Sr. Presidente, são frutos de um modelo em que 
a desnacionalização significou, como não podia deixar de ser, o predomínio 
da corporação multinacional. Este, de forma distorcida, lançou sobre ascos· 
tas do Pais um modelo de crescimento econõmico moderno, vistoso, mas 
sobretudo c<~ro, que exige um esforço multiplicado da geração atu<~l de bras i· 
leiros para ser mantido. 

Um modelo condicionado à tecnologia externa necessita, para sobrevi· 
ver, de continuidude adquirir os produtos de ponta dessa tecnologia, os 
quais vêm para o interior do nosso País sob diversas formas, cada qual c to· 
das a preços nem sempre vantajosos, mas que devemos pagar, queiramos, ou 
não, 

Sr. Presidente, a crise de preços do petróleo significou para a economia 
brasileira uma perda de alguns bilhões de dólares, tal a nossa dependência 
enl!rgética do exterior, 

O Pais buscou uma Sólida, com certo atraso, devemos reconhecer. mas 
dcstinada a reduzir, pela substituiçilC', us importações brasileiras de petróleo. 

Essc Programa - o PROÃLCOOL -, conforme observou cm de· 
~:embro de 197H u revista Q11ímica c Dt>ri,·ado.1·, citando criticas c especialist:1s 
do sctor, falhou cm seu objetivo básico, pois as importações de pctrúlco crcs· 
ccrotm de 254 milhões de barris, desde a sua implantação, par;t cerca de 300 
milhões de barris cm 1978. 

Além do mais, conforme já tivemos oportunidade de observar, o 
PROÃLCOOL tem dependido excessivamente do álcool, que, de outra for· 
ma, seria dcstinudo à exportação, caso fossem convid:ltivos os preços cxll:r· 
nos. 

Mesmo assim, no momento, o PROÃLCOOL, frente à incerteza dos 
pre~;os de petróleo no mercado intcrnucionul, rccebe rcvigorudus utenções, 

Com isso, surgem diversos problemas que merecem utençilo ll parte. Eis 
a ra~:ão primordial da nossa manifestação, nesta tarde, que tem por escopo 
f:1zcr uma udverténciu às nutoridudes governamentais, 

Em primeiro lugur, nos últimos unos, graças uo esforço de diversas enti· 
dudes brasileiras, na muioria oficiais, ficou demonstrudu u possibilidudc de 
ser desenvolvida uma tecnologia capuz de aproveitar o álcool curburuntc 
como combustível uutomobilfstico. 

Agoru, a indústria do sctor, que é predominuntementc estrungeim. se 
organizu pura produzir veículos capuzes de consumir esse combustível. 

NUa rcst:1 dúvidu que e~tamos diunte de um quadro novo, diferente, que 
requer o máximo cuidudo no seu equacionamento c: soluçi10, de formu 11 fu. 
voreccr u indústriu n:tcionul hrusileira, c nào u multinucionul. 

Nl'ltl devemos cru~:ar os bruços c esperur que u parte do leào !teju, mui!<. 
u111a vcL, !<.cp:iruda, c se torne um beneficio exclusivo dus corpuraçúc~ mult!· 
nacionab. A oportunidade é única e cube uproveitú-la porque o csfon;u iru· 
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ci;ll nos coube, c foi decisivo, c todos sabemos que crmr é humano, ma!'. per· 
:.islir no erro jú oferece murgem pura outro tipo de uvaliuc;i\o. 

Essa, Sr. Presidente c Srs. Senadores, a advcrt~ncia que desejaria mm fa. 
~:cr, nesta oportunidude. 

O Sr. Adcrbul Jurcma (ARENA- PE)- Permite V. Ex• um apartc'.1 

O SR. EVELÍ\SIO VIEIRA (M DB- SC)- Com muito prazer, nobre 
Senador. 

O Sr. Adcrbal Jurcma (ARENA - PE)- A indu hú pouco, cu estava 
ouvindo o aparte do nosso representante de Minas Gerais, Senador Iwmar 
t'mnco, c agora no momento em que V, Ex• se detém no problcnw do álcool 
como combustível motriz, tenho a dizer a V, Ex• que u Comissão de Consti· 
tuição c Justiça, na munhii de hoje, <~provou por unanimid<~de um modesto 
projeto meu, cm que procuro regulamentar o uso do álcool anidro como 
combustível para automóveis e outros vcfculos. E esse projeto obrig:1 as 
fúhricas a construírem, a p<~rtir de 1980, lO% da sua produção automobilísti· 
ca ja cm condições de ser movida <1 álcool, tanto assim que cem mil automó
veis e caminhões já seriam construfdos dentro desse percentu<~l. Ao mesmo 
tempo, nó!i também no projeto, obrigamos ll PETROBRÃS a se responsabi· 
lizar pela distribuição do iii coo I em todos os postos de gasolina do Pais: nlêm 
disso, propomos também a concessão de 50%, nas taxas rodoviárias, aos :tU· 

tomáveis e outros veículos que us<~rem o álcool, e vamos até àqudc dccreto 
que proíbe u venda de gusolin<~ no sábado c domingo, abrindo cxccçito para 
os que gastarem o combustível [!I coo I. De maneira que, penso que esse projc· 
to se som:t ils preocupações do discurso de V. Ex•, que estou ouvindo com 
toda atenção. 

O SR. EVEL;\SIO VIEIRA (MDB - SC)- Anotícia 4uc V. Ex• 
transmite ü Casa é de alta importância, e vem exatamentc ao encontro de 
nossas preocupações. O Brasil tem potenciais energéticos cxtmordinúrios, 
que devem estar sendo uivo da cobiça das empresas transnacionais, que de
vem estar julgando que aindu não é o momento adequado de m<~rcar presença 
nessu área, estão observando o Brasil a se esforçar na busca da sua própri<~ 
tecnologia, buscando o desenvolvimento industrial do álcool carburante, 
através da cana-de-açúcar, da mandioca, do babaçu e de outras fontes para, 
.tmanhll, acamparem e Jev<~rem, o filé desse importante sc:tor. Nós que já temos 
exemplos amargos dessa atuação dc:les, c01 outros sctores, devemos estm 
atentos para preservar essa riqueza extraordinária, em favor do desenvolvi
mento de toda a sociedade brasileira. Como temos acompanhado a açào dcs· 
s:1s empresas cm outrso setores, é que achamos de bom alvitre vir a fazer esse 
pronunciamento, chamando, desde j[t, <1 atenção do Governo pan1 esse as· 
pecto. 

O Sr. Adcrbal Jurcma (ARENA - PE) -Ainda umu rápida intor· 
vençflo- pois sei que V, Ex• já está com seu tempo esgotudo- c ucho. ain
dol, que não deveríamos ficar apenas nesse esforço do álcool, deveríamos 
pcns:1r, tambí.:m, em termos de tecnologia avançada, de aproveiturmos, no 
múximo, o potencial hidrelétrico que possuímos c que, até agora. tem sido 
objeto do Governo com FURNAS, TrCs Marias, ltaipu, Paulo Afonso: en
tão, deveríamos pensur, tambi:m, na eletricidade para o consumo doméstico, 
substituindo os fogões a gás, deveríamos marchar para os fogões elétricos, 
cm todo o País, porque se V. Ex• tivesse em ml'los a eMatísticu do que esUI· 
mos ga!ltundo, hoje, com o gás par<~ us cozinhas brasileiras, V. Ex• huvcria de 
dar razão i1s minhas preocupações. Nilo é apenas o problema do ítlcool, 
como combustível: nós devemos tumbém nos aproveitar do grande: potcnci:1l 
hidrelétrico que possuímos, pura mudar os nossos hábitos. Nós saímos do 
carvão, nós saímos da lenh<~, nas cozinhas brasileira, para o gás, porque í: 
muis filcil par.1 u dona-de-casu. vamos então pum o fogão clétrico, E subc 
V. Ex', por exemplo, que nos Estados Unidos u maioriu dus colinhus :lmcri
cunas sãn todas equipudas com fogões clétrico, à busc da energiu clétrica. 
Er:1 i~so que cu queria, tumbí.:m, juntar uo discurso de V. Ex' 

O SR. EVELÍ\SIO VIEIRA (MDB- SC)- V, Ex• é um homem de vi· 
si\o, que tem percepção, c registra u necessidade de estendermos as nossu:o. 
atenções puru outras fontes energí:ticus, pontos que nós temos, uqui,lcvuntu· 
do duruntc cerca de quutro unos, Infelizmente, o Governo, até o uno puss:l
do, não teve css<~ visão. Devemos aproveitar us nossas miniqucdus, para ins· 
talurmos as pequenas hidrclé:tricus: preocupnr·nos com ltaipu m:1s, simult:l· 
ne:1mcnte, com as pequenas hidrclétricus, também, puru ger:tr energiu u umu 
rnicrorrcgii\o, a umu região de um Estado, e ni1o temos feito <lproveitamento 
~isso; poderemos purtir, por exemplo, puru o aproveitamento do carvi'lo, uti· 
lrLundo u cusca do babuçu, que est{l produzindo um excelente carvi'lu. Temo~ 
um potencial cxtruordin(lrio, o que falta é desenvolvermos urna verdadeira 
politica energética no nosso Puls, dessa forma, teremos possibilidade de, 
num futuro próximo, csqucccrrnos Uo petrólelJ, que ni1o scrú óhicc ull!Ulll illl 
~randc dc!<.cnvolvimcnto do llr;1sil. 
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b.~•~~ •~~ cun~ideraçõ~:~ que tínhamo~ u tecer, ne~ta oportunidade. Sr. 
Pre~idcnte, cnnw ma i~ unw coJllrihuiçào ;.w Governo Federal. (Muito hcm~ 
Palma.~.) 

O SR. PRESIDENTE (Luit. Vi:tn:t)- Concedo u p:lluvra au nobrc Se
nador Jorge Kalumc. 

O SR. JORGE KALUME (ARENA- AC. Pronuncia o >eguintc di,. 
cur.~o.) - Sr. Presidente e Srs. Senadores: 

btamus no ccntcnúrio de nascimento do ilustre médico, brilhuntc poetí.l 
c destemido .~oldado que cm vida se chumou Fruncisco Cavillcantc Manga
beira. 

~ilo ~ó por dever dc consdênci<t, nem por força de ímorredouro rcco
nhccinu:ntn m:~s, acima de tudo, por um indcclinúvcl dever de gratidão ao 
grande v:1tc i; que me encontro aqui, revcrcnciando sua memória, cm nome 
dn povo do Acre como homcnugcm ao eminente: brasileiro,- autor do Hino 
Acrcano- nascido cm Salvador, Capital da Bilhia, no dia 8 de fcvcrciro de 
IS7 1J, filho do c;tsal Franciscn CavalcLmte Mangabciw c Augusw Mang>tbei
ra. 

V, E;~;'s poderilo pcrgunt:u·se por qut: esta relcmbranc;u e este tcstemu· 
nho da tribuna do Senado Fc:dcral. 

Digo·lhc~ rcpt:tindo u pensador: "0 que se fat. ao~ mortos, rc~ult:J cm 
honra :ws vivm", E mais merecedor ainda s~ torna este que se: sucrifkou pela 
Pátria c que não pode:, c nem deve, ser olvidL1do. Há de: se: n:gistr<~r nm t\nai~ 
lb rnai'i alta Cúmara do País, rt:licário de: nossu história, tr;1diçõcs c feito~ de 
nm'ius heróis, o sacrificio, 01 coragem e a cultura dc um Francis~:o Mang:tbci
r.t. 

E urn dever s;tcross;tnto m;1ntt:r vivo no pensamento ligura~ do porte de 
ham.:is~u ~langahcira yuc pelo seu talcmo, suu hravura, seus relevantes ~cr
viço~ prcstadtl.~ ;w Brasil deixou dt: st: pcrtcnct:r para pertencer :tu Mundo! 

E rMàn teve Périclcs t:m suu "Oruçi'lo uo~ Mmto~ de Atcna~ ": 
"lmulandu-~c pc.:la PútriLI, Ltdquirir:Jm uma glória irnorwl c ti~·t:r:tm sohcrbn 
rnau~u[i;u, n;lo 11;1 scpultUTil t:m qut: repousam, ma~ nõl lembrança ~emprc 
viva de seu~ feitos. Os homens iluHrt:s t~m por túmulo a terra inteirit". 

Alirmo-lhc~ que apcsur du grande/a civica c intelectual Uc Francisco 
Mangahcira, até a~ora nl1o tt:ve clc <t pr,1jcç;lo merecida, ;.tntc seu~ incomcn· 
surúvcis feitos pela nossa Pátriil comum. 

O Sr. Aderbul Jurcmu (ARENA -J•E)- V, Ex• permite um aparte, 
nobre Senador'! 

O SR. JORGE KAI.UME (,\RENA - AC)- Pois nõo, meu nohrc 
companheiro Aderh;tl Jurema. 

O Sr. Aderbal Juremu (ARENA- PE)- Senador Jorge K;dumc, te· 
nho a imprcssào de que estou falando cm nome do meu Partido, par:.t tratcr 
;t solidariedade d:1 ARENA ao discurso de V. E;~;•, quundo prest;1 homt:mt· 
gcm :to poct:1 c homem público Fromcisco Mungabcira. O sobrcnomt: M•tn· 
!!abeira, na Bahi<~, evoca cultura, dcmocraci;J, libcrd:tde. Frunciscu Mang<l· 
bcir;t C da estirpe dos Octúvio Mungabcira, dos JoUo Mangabeir;t, dt: toda 
essa gente lJUC tem conseguido no Brusil uma posiçl10 singular: d;1 B:thi;t que 
deu a Pcrn:unhuco C:1stro Alves, que por lá passou, pt:la Faculd;tdc de Direi· 
to Ull Rccift: c dchou o truço do seu gênio. Franci~co Milngabciril é da tcrr:t 
dn nosso Prc~idt:nte do Congresso Nucional que, antes de ~c r Prc~identc, jú 
era c~criwr de renome intcrnucionul. Francisco ~1an~ahciru i; U;t terra dc 
Jorge: ,\rnado. Francisco Mungabeir:t rcrrcscnt;:l, scm dUvida, um nome que 
V. b;• hnmcnagcia rorque ele foi autor do hino do Acre. Ma' l·ranci~~.·~, 
Mangahctrit tamhi!rn foi um ~rande poct;t da ~ahia, quc -;c riv;dit:t cnm 
:tliUclc~ que ~LHJbcram cotntar, cm prosa c vcr'lo, a Bahiot dc Tll\JLl~ O'l Sotntih 

O SR. JORGE 1\ALC:\IE (r\RENr\- A(')- Agr;11.lt:çu :H' mcu prc
tatlo colega o ~cu ;tp;,trtc tjue veio contribuir p;tra honrar o no~~ll prnmmcta· 
rncnttL ncsta tarJe. 

:\inJa cedo, ;tc:1démico de ~1t:didn;,t, purtia pilra CtnuUn~ juntamcnte 
com ~cu irmiw, c~tudantc de htrnlúci;t, contra ot vontalle U:t~ irmib qltc n:w 
~.·nnfnrnwv:nn. "l;.ra urna h)ucura. Quern ia [lí.tr:t Canullo~. n:to \'ulta\'a". 
.'-'l;t~. nh~tinallos pela idi!ia de -;ocorrer cnl'crmo~ c fcridm, l'rnhnra nitnltahi
llladm iltl ~cniw, ofcrccianHc pan1 ir tnllar dns doente~ cm plen;t hLIIalha, 
nu-; hmpitai., de \itngue. "A itli!i;t cr:1 cnnsiderada ;thsurdn". 1: tl ra1- "~le
lllur dn que as filb.t~. ~;thia que ri~~.·n~ corriam tl~ filllll~. ~1a ... l'ur,1 :tqucl,t .1 

cd1tL'•11,'oltl quc lhe' dcr.t. l:m prtmcirn lu~wr, 11 tlc:\'cr, .1 Patn;~"' "I: I c~ fi;cram 
:11.:!1\ Clll llft.:fCI.:Cf \t;ll~ 'lef\'l~ll~, C C'tllU ac aenrJn Clllll c/t.:~"' 

i 11 wu h~t'wr.dtl, ,Ldlriu!tP, ml:di .. ·nc ~·~..:rtltH P:utlll ~l.ttl~',d)L'ird :\lln:r
... 11. t.:tltlhlí,t tttlldl.'"\<1 Clll n:l;t~',Ltl ,111 ~cu hlll~'ritl;ulu, ctn •,t.:l! 11\'fLI "h;~n~·l't u 
\l.Lit)'•tht:lr.t -· 'itlllhLl c \\'ctllur:t", •:· .. :r..:n~ll. ''()uc h!Lhl~ lu''-l.'ttl, 
~•llttptl't:tlLIILI·.;C .Lll.' l.l'thl jhlll[ll, \lw. u pm'\.1~ lHntlll\, ~Pnil.ut•il. IIIL'dll;tlt· 
\lo, odl'I''Ll'l·'•t: ~~ 'ct•.uir p.tf,l o1 i!liCft'~l, Cfo\ \IJli últllfol·\l'll'oll' I ·,t '~'I til ~·1'111 "' 

nutrm. Tc~tcmunhas Uc vi~ta, um irmfio c um ço[cga de gin:t~iu narr;tm :t 
p<HtiUa: aquele:-. olhos lristonhos e ~onhadorcs lixm no p;11, o qu;tl viu o trem 
desarwreccr". Contavu upena~ 16 unos. Ao retornar conclui ~cu cur~u de 
Medicina c logo parte pam a 1\mazôniu. em busc;t de um mundo nmo, dilt:
rcntc, nüo scc.lirnentado c, coml.l se dit.iu na êpoca, u última pâgina do Gênc· 
~i~. Tinha o arroubo da aventura, fruto de sua idade cm no r, somado à ~ua 
prúpria formaçilo. Desejava dar asi.ls ao seu espírito inquieto, queria conhe
ct:r outras terr;15, para melhor servir ao Brasil. E optou pelo inú~pito, pcln 
ma i~ difícil, certamente calcado no pt:nsamento de Confúcio de que "t\ Ue~
gr;tç;t amadurece o homem" e, com ~ofrimento, queria opulentar-se intcb:· 
tualmcntc para que a su;t musa o impiras~c cada vt:z mais. St:guiu o ~eu im
pul~o. porém, 'iem ilusões porque, como ele mesmo vcr~cji.lra: 

"E traiçoeiro, mistcrimo c vago, 
cnmo m st:grcdos, o dt:stino humuno." 

"Diplomado cm Mcdicin<~, foi servir como mêdico em unw Companhw 
de Navegação que fazia u linbi.l entre Si.tlvador e Sf1o Luís, mil~ t1 ~cu c'lpiritn 
oh~ccado, ati ludo lixou·sc no Amazom.ts que o <~traía. Vai à Capital ;tmato· 
nensc- M:maus- t: convidado accita trabalhar no Rio Negro. por qu•t~c 
12 mc~c~. tendo ·Inclusive trabalhado no~ r'ms Juvar't, Juru[t, no Madc'mt c: no 
Purus ... " 

btasiou-sc diante daquela g:ri.lndc:za hidrogránca e de selva dt:n"l. ~cn
t'tndo como poeta, a imprt:ss~w surprcendente do cit:ntista Humholdt yu;mdL' 
conhcct:u ;t su;t J/yh·a Ama:mrica. 

:\ ~5 dc abril dt: 19UJ, c:m suas "C<~rtas do :\mi.lwnas" ding.tda~ :w ~cu 
pai, rcgi~tra o ~cu Jl' dii.l cm Manaus na madrugada de \') de :tbril 

"l,.aúa frio. O céu t:~lavu sujo, com grande~ nuvcn~ brumu~:h, 
por cntrc as qt.wis pisc;1vam, muito trémulas, ;dgumu~ c~trt:\;t~. Di r· 
~cia 4uc o c~p;1c;o fora envolto num véu de cn:pt: scmc;tdo de lágri· 
m.t~. Eu que me lc:vanti.lra ao primeiro apito do vapor fundcaUo nu 
porto, pa~sc;tva no tomhadilhn, com os olho~ pcrdidos na contcm
pl;tçi'IU da Ctd;tde que cintilava au longe, toda ~onstclada Uc roeu .. 
clétrtcn'l. So firmamcnto as estrclas fi.liscavam isoladamente, sur
ginUo c dcsLtpareccndo para nuar de novo, ã ~t:mclhi.tnça Uc lute~ 
encantadas 4uc um faroleiro sobre-humano ucendcs~e c depot\ 
;tpagassc pi.tra novamente i.lccnder. lnnuenciado pela melancolia dn 
momento, vi que t:m meu espirita st: pas~avi.l o mesmo que n;~ natu
rt:t.a: ni!\'oas c cstrelas, isto é, uma grande c ;tmolcnt;tdlll ot ~auUaUc. 
sacudidu por csperançJ.s. E penscr entilo na grundc ~c:mclhanç;t 4ue 
existe t:ntre :1 natureza c o espírito humano. Tí:m, pois. o~ mt:..;nw~ 
encantos, as mt:sma~ angústias, as mc:smus surpres;t~. H[1 momen· 
to~ cm quc clc sofre como nós, sob a innut:nci:t dc anscim inditi\'t:i~ 
c estranhos." 

E. seguiu seu dcstino atê o Acre, após cnfrenwr todJ ~onc de dilicuiJa
dcs na própria "estr;tdi.l liquid;1'' que o conc.luziria atê I;J. Chegou CLlmpcne· 
tr;tdo d:t úrdua missão c logo se incoqwrou ao Exércittl Uo br;.n1l !_!:tú,,.:ho 
Plúcido de Cuslro, como mt:dico do E,..,ército acrcano. 

Embor;t Uiscipulo de Esculf.tpio, o era também de C1~tro :\lvc~. c d;.ti. 
brota da alm;t sonhotdora dn poeta, o verso: 

"Tcnh(.) a i.tlnw de poet~! Essa lcrnura 
Que o meu pt:ito pt:rfuma, enche c cl;treia 
Qual um nor ;tvcludad~t c pura 
<Jue rc~cendc c quc brilha sobre :1 :treia." 

Se ~thla\·;t do .,ofrlmcntn L;tHllLI formit de scdimc:ntitr·~t:. wnhi!rn p;tra clc 
i~.,n rüu dct\ava Uc rcprt:~c/1\ar o ~cu lcnitivo espiritu;tl, t:lltÜormc n prc.:cit;l 
de B;t.:on: "Prm:ura primeiro ob hnots coi~;ts do cspiri\lL que tl n:~ltl ~cr:1 '-lL· 
pridtL tHI nito 'lerllircmos sua falti.t". 

th t:pisúdin~ de sua vida ;tgiwd;l, bt:m conw os acontecimento~ pcrnloL· 
nentc~ dc .. ua Cpoca, fat.iotm vihrar os t:spirito~ dos jo\'t:n~ J;tqltelc .. cculn, 
tnrn;nHhl·os ~en,.;ívc1.~ c sernprc atenttlS pura o servi~ll ü Pútria, CllntLl ai'irlllil· 
ra :\1\·arc~ Uc r\levclln: "Cada jovem sonhavu nc~ta gcra~·~tL' h:t~l;lrda 
Cilóna c Lihcnblle"! 

Tudn crot t.:LHhCLilléncia dm fatLlS sLtr~udos, 11nte~ c apt'~ .t llll'o.\il lnJ~.·. 
pcnJi:nr.:ia, Cllll~tritmind 1l potra LJUC o Pah vivc~~c cm t.:tlll~l;lnlc Utrllltlltl, :lh· 
1IICIII.1dn pnr uma .. o~.·icJadc que :linJa marchit\':1 cm hu.,t::t d.t 'cdtm~·nt:li,'.Ú 1 

t· 11 f'hlC\,t l·rath.:i~L'tt ~lang;lhc1ra, patrinw c Jlltc!t:ctltal qul' iltll.t\,L ,ll,tlcn;t c 
,u,t !'.t\fi.L, :llC\11111 JcntrLI dc 'ilta ttlllldt:/, ~nm,tda it ~llil re~·~Lttttc~·tt1.t llh•dé,. 
tr.t, J'L'!l';t\o~ ,tJ~·;lr hcm .tl\11 c, mutl:t~ vete~. deve ter wnttd11 ;t, )llll)llllt.,'IH'' 

[..III e\ll'l'lll.l' C LJ!(t:letllt:' Lia .~lLI (r,lqllt:.'il J'i~tl.'il C ,ll,\l'lllt\r:tdlll·l!,;l ,r.:l.tlilll'l.l 
l''fltrtltt.~l. \Iiii!.,, \'c/e,, deve lt.'r pt:lt,ildt), l'ilflHI tl hcr,·!l ljliL' 'llq'trt.t ttt.11. 
lill'ik, ll,lfol di/C( dti\llll' d.t llllillt..'ll~'lil de llltl Lt\lllh,LlC: -· 'I rl'llll' ,,lf'L':•~·,,, 

l''lrlprc t.t,th 1rcn1r.:rt.1~ ~·· \tltlh,:,,,·~ p~lr.t,ltHk \'illllt'IL'\:tt-"' I ( ll'L'tl' c,t·l,. 
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via: "nem ~c dcvt: dis~imular o que m1o é possível esconder c dcvcmm mani· 
btar. Todos nú~ apch.:ccmos a Glória: nem h{L sujeito de bcm, qu~.: se ni'to 
Ucixc lcv<H deste afcto". E, a~nra, é o próprio poeta quem c:~ntot cm scLJ 
"1-lmtiúrio". 

"Mas, quem é Est:l, que é minha vid>t'! 
1\ minhLI noiva quem é'.' - a GlOria'!" 

Um ser do porte intclcctuul de Mangllhcint, ni'io temia ,, sofrimento 
Ctl1110 n:t frase de ua~ílio Mudwdo: 

"Que é ;t vidu do homem'? l:tdainhus dolorosas Uc todas as mi· 
sérias. Um perpétuo renascimento do que morre, um contínuo 
morrer do que n:nascc". 

O Sr. Utmunto Júnior (ARENA- BA)- Permite: V. Ex• urn aparte'.' 

O SR. JORGE I\ A LUME (ARENA- AC) -Com muito pram ouço 
o pn:litdo colega . 

O Sr. Lomanto Júnior (ARENA- BA)- Nfto quero interromper o 
brilh:mte prnnundamcnto de V. Ex• nesw tarde. Realmente V. Ex', brinda o 
Senado com uma peçu oratória que merece ser ouvida por nós, cm sili:ncio. 
Mas, como homenagem li cstu brilhante oração, quero como contt:rrúnt:o do 
homcn:tl_!c;tdll, apartcundo, manifcswr o meu cntu!'liasmo pela ligur:t do jo· 
vem poct:t Francisco Mangabeira, pertencente u uma família privilt:giad:t c 
por que não dilcr predestinada. E posso as~im afirmar, porque fui como do~ 
moUcstos discípulos do seu irmJo, o incsquccivel, o udmirável Otúvio M;tn
g;tbcira, que é, sem dUvida alguma, um puradigma na vid;t públic;1. Quem 
pom.:ntura quiscr tomar como exemplo, como modelo de vida pública, hasta 
contemplar u figura invulgar de: Otúvio Mangabeir>~. A pcrsonalidLtdt: de 
Francisw cm completamente diferente. Otávio :trwstou o cxilio, o~ grundc~ 
embates, mas dentro daquela sua moderação, dentro daquele espirita liberal, 
realizando cm todas us funções que desempenhou um trabalho que tinhu 
~.:orno característica a scrcnid;~de c a prud~ncia. Já Francisco, intr~pido, ~.:om 
<tqucle espírito de avt:ntura, revelado ainda jovem, indo para Canudos com
hatcr c:, ~:m sc!!uidu incorporando-se a PHtcido de Castro, naquela cpopí:i:t 
admirúvc:l cm que foi cenário, o Estado de V, Ex• revelava mais uma vc1 a 
ànsia c a :mg:ústia incontidas daquele jovem poeta, que traduziu, nn su:t açào 
como ideulbt:t c espírito de :~ventura e na sua intr.ligência, atntvi:s de seus 
versos innam:tdos, um>~ figura irrequieta, incontida e preocupad:t com u 
unmnhft de su:t Pútria. Parabêns a V. Ex•, Scn:tdor Jorge Kalume, pelo seu 
brilhunte pronunchtmento. Efetivamente, repito, V. Ex•, brind:t o Scmtdo 
com uma peça oratória que todos nós só o apartcamos p:mt homcnugl!it-lo, 
nesta wrdc, pois dt:veríamos ouvi-lo em silêncio, para que melhor pudésse
mos sentir a su;.t magnifica peça omtória. 

O SR. JORGE KALUME (ARENA- AC)- Homenageando, como 
estamos aqui, :1 ligur:t imorl:ll de Francisco Mangabeira, logicumente, por 
c'tcnsüo, cswmos homenageando todos st:us compatriotas n:tturais d:t 
B:thi;L 

Srs. Sen;.tdorcs: 
O Congresso Nucional, surremo Poder Lcgisl:ttivo, guard:t t:m seu~ 

1\nuis, como um rclidrio, os inteligentes, cméritos e dignos rcgistros da 
atu:~çào parlamentar dos Mungabcira- tronco cKuberante da fumilia baia
n;L De Otúvio c Joiio, para mencionar apenas os de nossa contemporaneida
de, e, ouve-se ainda, nus duas Cúmaras os cem da eloqUência, da forma con
vict:t de suas pregaçõt:s dt: Libcrdadt:, da Justiça e da Democracia. Otávio c 
Joito M:tngabcira, irm~os de Fr:mcisco, brilharam no cenftrio político da 
Naçfto, dandll 1t Buhi:t, o destaque nllcional. 

Em Francisco Mang:tbciru não st: subia o que mais admirur; se u Hlit 
bravura nos campos de haHtlha - Canudos c Acre: - se su;.t inteligência, 
~u:t cultura, ou sua lc:tldade uos amigos c seu destemor contra us injustiças 
d:t érn~.:a. E, r.:m Manat1s, onde soube granje;tr umiladt:s c se impor pela suu 
l.:lHH.lut;t inclusive int!!lectual, vcrbcrou a prislto do poctu Carlos Fcrnundcs, 
autor de "Sol;tus", escrevendo: "t\ :tudácia, o talento, eu tibieza, u desle:tl
d:tdc c outros prcdicat.los que caractcrizmn este ou nqueh: homem, tudo isto 
fat com que cu pense que cm cad;t um de nós existe um unimul que se dis· 
l'arça sob;~ fnrma humana. E assim. i; que hú homens que süo como us hie· 
n:b, as cohra:-.. ns vermes, ns tigres". E uinda vcrst.:jou em defesa do amigo c 
colc!!íl rrcsu· 

"E o vejo qual navio :tbandonudo 
t\ ~:h uva, ao ~ol, ao dia, U noite e ao vento, 
Tcndn ao ma.'MO rossante inabalm.lo 
A bandeira do amor c do talento". 

'T Carlos Fcrnandc~. cm Gênova- húlia, quando da 2• cdiçftu de ~cu 
Sol:tm, n~ndc rrcito Jc homenagem rilstttrna a Francisço Manpaht:ITll, ~Cll 

:\1uintk Jll7'l 

patrono c <~mi~o. ~:nnw rccnnhccimcnto à defesa que Mun~ahcir:1 lhe lúcra 
cm Manau:-.:" 

"Tll 411c fmtc tl li rico defensor audai'. da minha intrcpidc1; tu que nwr· 
reste crn pleno dilúculn d:t juvcntut.lt:, tonto de glória, no sonoru :tmhicntc 
dos teus próprios gorjeios, aceita dessa alturu astral onde pairare~ transubs· 
tanciado cm lu!., o oferecimento motivo destas rftlidas estrofes, murch;t~ no
rcs do meu ser, desfolhadas pda minha saudade sobre o evocativo ~iléncio da 
tua c;~mpa." 

O Acre, como cu afirmar:t no início, era o seu ;,mseio. Depois de estar 
cm Manaus c Si'ul Luís, retorna 1t Bahia, mus logo regressa 1t Amuzónia c, cm 
"abril de llJUJ, o pnet;t dcixa, t:ntrc lágrimas c uhraços, n tcrr:t n:ttal; jú sahc 
4u:tl o ~cu dc~tino. Ainda assim, cscrcve ao amigo, o poeta António llaccl:tr. 
conforme registro de seu biógrafo, seu sobrinho Paulo Mang.abcir.t Albcr
nHI., Eis ;t curt;.t: "Escrevo-te às pressas c sinto o coração u estremecer entre 
os t~ntúculos de uma saudade indivisível. Nunca julguei que amas~c tuntn a 
cst;t B;1hiu, onde deixo meu pai, meus irmãos c meus amigos. 1: :t minh:t vida 
intcir;.t, é a minha felicidade que vou deixar, quando vir sumirem-se cst;l ... 
monwnhas m;travilhosas, onde se agasalharam tod:ts as minhas ilu~õc .. de 
poeta. 1: falt<t-mc a palavm, mc:u amigo. Adeus! E aceita o coração Jo lJUC 
muito c muito te: quer". 

E mais: "Nada o con.~eguira prender: nem a saudade inexprimível, nem 
n :tnlor imcnsurúvcl ü tcrr:t do berço, nem a própria ft:licidadc! O a relo do 
Acre vcnct:r;t tudo"~ 

"E Siegfried, o t:lmo alumiando ao sol, monl:ldo cm seu fogoso ginct1:, 
lançou-se pelits estradas afora, fazendo c:coar suu trompa de ouro, cujos ~ons 
cristalinos rcpcrcuti<tm ror montes c valcs, la buscar, entre laharcdas vivi
da.~. através de mil perigos, u noiva adormecida, suu Bruni Ide- 1.1 Glória~·· 

O Sr. Gabriel Hermes (ARENA- PA)- Permite V. Ex• um aparte'! 

O SR. JORGE KALUME (ARENA- A C)- Pois nr1o. Ouçc1 o aparte 
de V. Ex•, nohrc Scnudor Gabriel Hcrmcs. 

O Sr. Gabriel Hcrme> (ARENA- PA)- Nobre Senador Jorge Kalu· 
me, foi realmente uma surpresa profundamentt: agr:td:'!velot que nos deu. V. 
Ex•, com este discurso, Hft pouco, quando falávamos os dois à mesa, cu recc· 
bi:t a noticia de quc V. Ex• iria falar dt: um daqueles maviosos c :tdorúvci~ 
poeiUs da nossu região, digamos assim, eu não calculava de qut:m seria c nem 
estava pcns;,ndo que iria ouvir um discurso tilo agradúvel, tào suave, tão 
bom, neste fim de tarde. E quem lembrar que foi para mim uma surrrcsu 
:tgr;tdúvcl. Ouvi, na minha juventude, Raimundo Morais, o homem que: mais 
c~crcvcu snbrc a Amazónia cm seus nwgnificos romances, em sua~ obr:ts ;td· 
mirúveis, como o "Anliteatro Amazónico", fal:tr, ccrta vel, dessa figura no· 
túvcl. desse haiano amazonense. Lcrr.bro·mc que eu c outros jovens o ouvi;t· 
nws falar. Ele, que lia tudo, t:le, qut: conhecia tudo sobrt: u Am:tzóniu, ele. 
que viveu a vida inteira -Raimundo Morais- dentro dos navios que cu· 
mand:.va, mas qut: mais .fazia t:scrcvt:r dt:ntro deles do que propriamente 
olhar par:t os rios, porque confiava, como ele dizia, nos seus prúticos. E ck 
faluu do seu poeta, desse poctu de qut:m nos dá agora notícia. Congratulo
me com à mt:u amigo Jorge K:tlumc:, congnllulo-me com meu qucrido com· 
panhciro da Amazônia, lá daquela ponta distante do Acre:, c o felicito. E 
bom, volta c mt:i:t, qut: tenhamos algum tempo uqui para falar daqueles que 
nito devem morrer jamais, porque os poct:ts ficam st:mprt: vivos. Parabéns :t 
V. Ex• 

O SR. JORGE KALUME (ARENA- A C)- Muito obrigado, Sena· 
dor Gabriel Hcrmt:s. V, Ex• c os demais colegas qut: o anteccdc:rum muito mc 
scnsibilizi.lr:tlll com ;~s suas palavras. E é com grunde honra 4Uc incorporo ao 
meu discurso as suus palavras. 

O Sr. Henrique de Lu Rocquc (ARENA- MA)- Permite V. Ex• um 
:tpartc'! 

O SR, JORGE KALUME (ARENA- AC)- Com muito pram, meu 
prcntdo cnleg;t Henrique dt: La Rocquc. 

O Sr, Henrique de La Rocque (ARENA- MA)- Nobre Senador Jor· 
gc Kulumc, V. Ex• tem, seria dispensável afirmar, uutoridudc como poucos 
rara ful;tr, moral c intelectualmente, pelo Acre. A minhu alirmutiva se basciil 
cm que, nos vitrios .\'tatll.l' que a gente ucrc:tnu lhe conferiu, sempre teve um 
procedimento uniforme "o corresponder à conliunçuljUC lhe foi delegada. E 
neste inst<tntc, quamln com bela peça ortttóriu, homenugciu o poeta gucrrci· 
rn, tl andarilho inquieto tJUC foi Fruncisco Mang:tbcir:t, V, Ex• o fuz. mar· 
camln com sua~ palavras u SIW pussugclll pela nmsu rebelde ilha de Sitn Luh. 
a Capital dn meu btadn, onde ele, ror certo, depois de ulgurnas pnc~ias, ~c 
dc~lncou rara n Amat1mas c, ror lim, se foi consagrar no 1\crc com uma ati· 
vidiidc nil úrca Ja pnc~ia, indiscutivelmente, nwrcantt: c cnfútir.:;~o V. F.x• di! 
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aos companheiros que neste lim de tarde ainda aqui se cncontnun a cmoçi'LO 
de que uquc:lcs yul.! realizm;un cm vida a pocsi:1, que a fiteram c a con~
truírmn, sem favor. nos dilO o alento que u vida, &Is vete~. no~ quer tirar. E é 
V. Ex• quem, neste instuntc, louvundo um grande poeta, nos estimul:~ c nm 
pl.!rmitc que cheguemos uo lim da sessão sutisfcitos c felizes com o que c~ta
mos ouvindo das palavras profcridus por V. Ex• 

O SR. JORGE KALUME (ARENA- AC)- Muito obrigodo, nobre 
Senador Henrique de La Rocque, pelas palnvras yue nos dirigiu. c que são 
incorporadas ao nosso pronunciamento. 

Em M:maus, onde fizera umigos, avisa·lhes sua decisão de partir par:1 
guerrear no Acre. Os amigos procururam dissuadi-lo desse intento. Ele. que 
antes conhecera os doentes cm visita que fizera ao hospital de Munaus, vindo 
do Acre, c impressionado escrevera tétricas palavras sobre o que assistiru, 
mesmo assim "já estava de mulas pront:ls para seguir pura o Acre, e não es· 
condi<~ o seu aborrecimento diante da protelação da viagem". "Os umigos 
recorreram a todos os meios para dissuadir o poeta, franzino, doentio, de 
partir. Por Om, o GovernJdor do Estado, Silvério Ncry, em tentativa última, 
oferece-lhe uma comissão na Europa. Nem isso, porém, altera a decisão do 
moço visionário, ávido pela oportunidade tão dcscj<~du". 

Ali, com sua bravura, chegou a Secretário da Revolução, Emprestou 
scu talento ao escrever o épico c belo Hino Acrcano, inspirado pela musa, 
pt:la selva, pelo sofrimento, pela alegria de haver se encontrado com seu de
sejo; pcl<1 alcgria de haver senlido no gaúcho varonil Plácido de Castro um 
verdadeiro discípulo de Caxias, por ter sentido <1 coragem indómita dos nor
destinos, soldudos improvisados, mas Jogo Jd<lptados li arte de guerrear cm 
dcfes<1 de seu solo pátrio, ofereceu à Eternidade esse grande símbolo de exal
tação a seus patrícios, Escrevera-o na selv<1, quando estava "com a tropa 
acampada cm Boa·H". E, modt:stamentc, Francisco Mangabcira registra o 
110mcnto da apresentação do Hino Acrcano. 

"Desde a manhã, pairava uma <~nsiedade em tod.Ds, c cada qual fa1.iu 
mil suposições sobre o descnlact: desta questão, conhecida já pelo Brasil in
teiro, menos por nós, a que ela tão profundamente interessa. Nos soldados 
havia a mesma inquit:tJçào. Pcrcebia·sc em todos o desejo de atravessar os 
cspaços c sair perguntando aos quatro ventos que resolução tivera a pendên
cia entre o Brasil e a Bolívia. Outros já pensavam cm marchar para as 
avançudus onde estavam os piquetes inimigos. A meio-dia, pouco mais ou 
menos, reunida a olicialidadc, resolve-se mandar imediatamente cem ho· 
mens para o Gavião. Antes disso, porém, com uma cerimõni<~ tocanu.:. foi 
lido o Hino do Acre'', 

Efctivamcnte, o Hino do Acre, escrito numa linguagem épica, fez vibrar 
a olicialidudc c soldados perfilados para a importante e sentimental cerimó
nia. "O poeta dá urn passo à frente, descobre-se, pondo sob o braço o chapéu 
colonial. c comc:ç:1 a ler os versos candentes do Hino do Acre. A voz. a 
princípio trt:mula, vai aos poucos tornando-se enérgica, vibrante, e as pala
vras épicas encontram naqueles corações o Jmbientc mais propicio c acolhc:
dor". 

"Que este sol, a brilh<~r soberano 
Sobre as matas que o vêem com amor, 
Encha o peito de: cad<1 acrcano 
De nobreza, constância c valor. 
Invcncíveis e grandes na guerra 
Imitemos o exemplo sem par 
Do amplo rio - que briga com a terra, 
Vence-a ... e entra brigando no mar! ... 
Fulge um <Jstro na nossa bandeira 
Que foi tinto no sangue de heróis, 
t\doremos na estrcl:1 ultunciru 
O mais belo e o melhor dos faróis. 

Vamos ter, como prémio du guerrn, 
Um consolo que as penas desfuz, 
Ven~tl us i1orcs do amor sobre a terra 
E no céu - o arco-fris da puz. 
As c:sposus c màes curinhosas 
t\ esperar-nos, nos hlres nt:is, 
At<Jpctam a port:l de rosas 
E Clllllilndo cntrctecem luuré:is. 

"A última cstn1fc ressou heróica, entre os soldudos: 

•'Mt~s ~c o audal cstrungciro :llgurn dia, 
Nos1os brios de novo ofender, 
l.atHrcrnos com u nu.:sma energia, 
Sem rccllm, sem cair, sem tremer! ... 

E ~rgucrcmos, entlw, destas 1.onas, 
Um Iiii canto vibrantl.! c viril, 
Qui.! M:rú como a Vol do Ami.lzonus 
Eco;wdo por todo o Bra~il." 

O entusiasmo c deli rio estimularam a moral do~ ~old:1dos, c isso fez com 
4ue <l~ úhimas palavras do poeta se confundissem com o rufar dos tamborc~ 
1.! o so;tr das cornl.!tus, untcccdendo o cmburque irnediuto, cm c;tnoas c butc· 
lõc~. pma u bat:dha! 

No di<t 4 de novembro, às 3 horas da munhà, chcg:1va cm Cap:narã, a 
noticü1 d~ que u guerra estava finda, com a decisão de que o Acre pertencia 
dcfinitivt~mcntc ao BrasiL 

O poelil descreve cm umu de suas carws os preparativos para as come· 
momçàes do dia 15. 

"Desde 4 de novembro, este acampamento sorri nas buionctus a dc!o· 
prender fagulhas ao brilho do sol; nas blusas azuis que se cspalh<~m tontu,s 
cm mil dircçàcs, nus cornetas cantando, grit<~ndo em sons límpidos c claros 
que, como se fossem feitos de luz c alegria, vão, furando o céu todo <17.UI, 
morrer triunfantemente muito longe; nos tambores roucos e retumbantes. 
roncando majcstosumcnte ou em.rufos vividos c múltiplos; nos galhardetes c 
b~ndcira~. que tremem e csvoaçJm, à semelhança de um bando de pússaros 
cativos de grandes usas coloridas, <~marrados a cordões, espetados cm paus~ 
nos rostos que riem com o olhar, com os lábios, com a voz; enfim em todo 
este exército de 8UO acrcanos formigando inquietamente sob bandeiras e ar· 
cos de folhagem", 

I!' última carta, a vigésima das "Cartas do Amazonas", era detada de lU 
de novembro de 1903, c o poeta, como se tivesse finda sua missão, conquis
tando a Glória, começa seu martírio na doença que o iria extinguir. No sr:u 
Jeito de dor, paguva a temeridad~. o esforço sobre-humano da sua audâcia, 
suportando, com galhardia c heroismo, todos os obstúculos e dificuldades. 

Médico do Exército Acreano, Sccretúrio do Comandante·Gcral das 
Trop:1s cm opr:rações, c: assim provava que sua sin<1 não era a de herói, musa 
de mârtir. 

"Quando um seu amigo, o engenheiro Montenegro, passando porCa
patará procurou pelo poeta, foi encontrá.Jo cm um Jeito :ibandonado, gravc
mcnte cnfc:rmo. Perguntou-lhe, de pronto, como se sentia- respondeu:
"Estou com fome!" Foi esse amigo que cuidou dele, tomou as irnediatao; pro• 
vid(ncias para o seu embarque, com destino a Manaus". 

A Jl de dezembro, ao raiar de um novo ano, faz a viagem a M:maus. 
onde chega no diu lU de janeiro, A cidade, como se tivesse toda compai.xào 
do pocta, rcccbiu·o como uma noite sem lua e estrelas, profundamente: escu~ 
ra. cí:u negro. amcuçador de trovoadas. Hospeda-se: no hotc:l Cassino. No 
dia seguinte, toda Manaus sabia da chegada do poeta quase moribundo. Os 
médicos c intelectuais da ~poca concordaram em rcmové·lo para a cas<1 de 
seu dilcto amigo c colega Vivaldo Palma Lima -abro um parêntese aqui 
para dioo:cr que se encontra presente o ex-Senador, filho daquele sJudoso mé
dico que socorrcu Francisco Manga beira- e logo, uma junta m~dica o exa
minai! c: firmou o di<~gnõstico e prognóstico implacáveis: ''Polincurite Palus
tre: c;:1so perdido". De pronto :1 casa dú Dr. Viva\do Lima encheu-se com as 
visitas sucessivas dos amazonenses que viram partir para o Acre c que tanto 
o haviam pretendido demover da idéia: médicos, advogados, engenheiros
poetas e artistas notáveis que vivi<~m naquela "bellc époche" de fastígio da 
borracha. Neste meio intelectual, nos saráus elegantes o seu brilho de poeta 
seria a glorificação de seu génio. Mas, ele buscava a Glória, SU<I noiva, no sa· 
crilicio. 

Uma jovem amazonense Durvalina de Oliveira,- Dudú- de familiu 
importante dc Manaus, prostou-sc: uo _seu l<1do como enfermeira dedic:~da c, 
segundo apreciaçõc:s de: uma Junta M~dica, prepararam corno podiam o seu 
embarque rmr~t u Bahia, pois as saudades c sua voniade dccisivu em voltur U 
tcrr:l n:1tal, era o único dc:sejo que se podia atender. 

O seu cmburque teve a presença e as honras do Estado e do povo am:l· 
zoncnsc. Uma carreta da Policia Militar, com a presença, cm primeiro uni· 
fnrme, de seu comundante, transportuvu a camu do doente, entregue u bo~do 
do m1vio que tinha o nome de São Salvador c <lOS cuidudos médicos do Coro
nel Doutor Odilon de Palma Lima, pui do Dr. Vivaldo Pulmu Lim<l, que ~c 
ol'cn:ccu a iiCOmpunhá-lo c o médico de bordo Dr. Alvura Rego. A dcdi· 
caçào do enfermeiro Eugênio de lh1rros Pereiru, também contr:iludo pura 
;~comp:ln.hú-lo nu viagem, era toda a segurança que se lhe poderia oferecer. 

J>:ntiU ü noite de 22 de junciro, lic:mdo no cais umu população toda, 
prc~l:lndo soliduricdude, udmir:1çào c estima ilo grande poeta. 

O lliiVio es-tava tollo ocup;1do. Todos m pussageiro~ inteir:IVillll-Sc diu ii 

di~1, do estado do doente, faoo:cndo preces, para que os seus sofrimcntm per· 
nuti~scm chcttas~c :1 Bahia. 

O cam:mlle nt'lrncro 40 cm constantemente visitado c o poctu cm deli riu 
diti:1: "Para li A~.:rc!" Nl'w SLHI doutor, sou pucta. Olhem! até o anel j(l me 
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rouharum. "E cssse une!, achuram nu sua boca, com u csmemldu arr:mc;1du 
da ~arra do ouro", E constantemente perguntava: chcguremos :1 Bahia'!'' 

Agrava-se a doença c, u 27 dc:juneiro de 1904, pela manhU, o Sr10 Salva
dor navegava à alturu do rio Gurupi, limite entre os Estudos do Purll e Mu· 
runhão, quando exalava o último suspiro, "o médico, poeta c herói Fruncis· 
co Mungabciru. Exclamaru: "Como é que morre um poetu uos 25 anos". 
Tulvez lhe tenhu vindo à mente, o verso de um de seus grandes sonetos: 

"Têm u vaga tristezu do poente 
E, no entanto brilham com u 'alvorada ... " 

O navio ficou como se rosst.: uma cnpela mortuária. Desfilavam à porta 
do c:~marote todos os seus passageiros. A providênciu do destino que se de
veria dur ao corpo inanimado roi objeto de reuniões c discussões, quando se 
pretendia até, conrorme a praxe, jogú·lo ao mar. Os passageiros, principal· 
mente os nordestinos, seus companheiros de inrortúnios, ameaçavam 
amotinar-se. Por fim roi decidido que o corpo desembarcaria cm São Luís do 
Mara'nhào. 

No dia seguinte, ao entardecer, chegou o ''São Salvudor" ao porto de 
São Luis e, de pronto, a cidade teve conhecimento da inrausta noticia. 

Parentes, amigos, todos os intelectuais maranhcnses, participaram das 
providências imediatas para o sepultamento. Adiaram-no o mcis que pude
ram. O povo maranhcnsc emprestou-lhe todo carinho, admiração c honra· 
rias. Quiseram erigir-lhe um mausoléu, o que a ramilia do poeta nno aceitou. 
E, assim, num sepultura com apenas uma lápide de mármore, o artista 
Eduardo Gerosa lavrou os cmbclmas simbólicos do médico c do poeta, no
mes e datas c a inscrição "Homenagem do Povo Maranhensc". Aí ficou 0:1 

terra dos Timbiras, um património da Bahia, do Maranhão, do Pará, do 
Amalonas, do Acre c do Brasil. 

"Ele deve estar no "Paraíso dos Heróis" "Cercado de Valkirias cmpu· 
nhando com a mão esquerda a brida do Ginete Irrequieto, o braço direito 
mantendo contra o peito: o corpo adorado de sua amada, que c:Jc rara buscar 
cm meios das lavarcdas ardentes, nos confins do Rio Mar, sua Brunilde- a 
Glória!" 

"O poeta morreu mas a sua obra está viva, E ele mesmo dilia, 
como se um obstinado convicto, dedicando versos a um ralecido 
companheiro de Canudos". 

"A História exprimirá, nesta doridas Palavras, tua abençoada 
sorte: 

-Ele zombou da morte erguendo vidas, Por isso vive indu de· 
pois da morte! 

Ninguém irá chorar a sua mágoa 
No teu sepulcro, onde a saudade mora ... 
Que em vez dessas impuras gotas de água, 
O umedeçam as lágrimas da aurora. 
Da tua lousa na úmida aspereza 
Rebentarão com opulência as nores, 
Que são a gratidão da natureza 
Para os que, cm vida aliviaram dores. 
E então o pensamento hoje sombrio, 
Dos que te amaram com maior ternura, 
Pousará, como um pássaro erradio, 
Sobre o jardim de tua sepultura!" 

No poema seguinte Mangabeira prevê sua morte: 

"E rui-me a batalhar por mais ignotos mundos .. . 
Venci todos os reis que achei no meu caminho .. . 
Atravessei pauis, serras c mures rundos, 
TranqUilo, indiferente, impávido c sozinho," 

"Tende piedade de mim - um poeta 
Que vai morrer ... 

E, sentindo u ulmu de dor repleta, 
Do pobre poeta 

Rclede os versos, quando eu morrer". 

(Oitimus Pocsius) 

(Hostiúrio) 
"Se quer Deus que cu dormindo os gozos tcnh:~, 
flussem de lonse, e deixem-me dormindo". 

(Uilimus Pocsius) 

Srs. Scnudores, permitam-me: ainda ruzer ligeira digressilo uccrcu do 
tema abordado porque ficou meditur, nesta oportunidude cm que voltumo!'l 
nosso pcnsumento uo imortulpoelu-gucrrciro Fruncisco Munguhciru, diante 
de tuntus coincidêncius neste uno do cenlcnllrio do seu nuscimcnto. E vulc u 
penu registrar tmnbém corno homcnugem, pois ~e encontru nu Presidência 

desta Cusu o respciH1vcl e brilhante intelectual, Senador Luiz Yianu Filho, 
representante da term que serviu de berço ao rcstcjudo poctu Manguhcira: na 
Liderança d:~ M:1ioria, o escritor c orador, Scnudor Jnrbas Gonçalves Passa· 
rinho, Rcprcscnt:mte do Purá, cm cuj:~s úguas expirou o poet:.l e nu Presidên
cia da Aliança Renovudora Nacional, o Senador José Sarney, poct:~ c escri
tor, representante do Maranhilo, onde se encontra scpultudo Mangaht:im. 

Mus nào ficurei aí porque se ror ao passado vejo que sua nuturulid:tdc é 
:1 mesma de Castro Alves e como Gonçalves Dias, dorme o so~o eterno na 
mc!ima terra "sob o céu dos trópicos" para usar expressão do próprio poetu· 
homenageado. 

Poderia Francisco Mangabeiru deter-se em Manaus, no apogeu do ouro 
negro- a borrucha- nu opulência, 11a glóriu fácil c luxuriante. Nt10! Sua 
Glória era o sacrificio, a morte! Ele era Cristo!- o Messias do humanismo, 
da coragem, da audácia, da poesia ... da Glória. Eretivamcnte viveu como 
Cristo c como ele mesmo se definira e proclamara: 

"Eu sou um Novo Cristo, Senhora! 
Estou há muito crucificado, 
E vejo a plebe provocadora 
Cuspir-me o rosto martirizado. 

Há muito tempo subo chorando 
O agro calvário da minha vida, 
Grandes rcridas nos pés mostrando, 
Mostrando a racc toda rerida. 

Intermináveis são os meus dias 
Os meus minutos parecem anos ... 
Jesus não teve tais agonias, 
Tais desesperos, tais desenganos." 

Buhiu, Acre, Amazonas, Pará c Maranhão, Estados que conhecemm a 
:u;tw de M;mgabcira, quer pelo nascimento, quer pelos serviços prcsltldos 
como profissional da Medicina, como poeta c como soldado, não hí1 dúvida 
lhe são devedores de i morredouro reconhecimento c aqui representados pt.:· 
las figuras exponenciais de Luiz Viana Filho, LomantoJúnior, Jutahy M:~ga· 
lhãcs, José Guiomard dos Santos, militar, engenheiro c intelectual, criador 
do Estado do Acre, Adalberto Sena c este que lhes rala, Raimundo Parente, 
Evandro Carreira c Eunice Michiles que substituiu a figura inesquecível de 
João Basco, cujo nome incluo como preito de minha saudade, Aloysio Cha· 
ves, Gabriel Hermes e Jarbas Passarinho, bem como seus respectivos Gover· 
nadares, Antônio Carlos Magalhães, Joaquim Macédo, José Lindoso, Ala
cid da Silva Nunes c João Gonçalves Castelo. E a homenagem é permanente 
ao incomparável V ate que, se amou o Atlântico, se dirigiu com decisão c co
ragem também em direção ao Pacífico sempre com a bandeira da pocsi:1. 

O místico, que se dizia um novo Cristo, que previu cm versos a suu mor
te e que caminha pura ela, com dctcrminuçào heróica de quem busca a 
glória, escreve o seu Hostiário. Um relicário de beleza, e sublimado senti
mentalismo, alma e for11_1a de gênio, revela-se no seu Hostiário, que significa 
lugar sagrado, como se ai guardasse, as hóstias da comunhão, versos de mais 
significativa bclezu poética. 

CONFIDENCIA 

"Aos quatorze anos parti, sorrindo, 
Da ermida em rcsw das ilusões, 
Porque u miragem de um sonho lindo 
Me desvendava novas regiões, 

Ficou sem luzes, incenso e nores 
A padroeira do meu ruturo; 
Não tive pena dos meus amores, 
Deixei u ermida toda no escuro. 

Nas minhas cismus crescia meiga 
A tcnm planta de umu quimeru, 
Bem como surgem, por sobre a veiga, 
Trigais e ninhos, na primavera. 

Era-me escudo, broquei c umparo 
A estrela incerta desta esperunçu ... 
Mus tu I engano, que niio é raro, 
Acho pcrdoilvcl nun111 ~:riunça. 

l)arti ... Os unjos da crença tunto 
Me lastimmum, quando parti. .. 

E os lírios, como llando um conselho, 
Entiio fuluram de entre a rolhugcm: 
"b crian~;a, c ljll:UHfo rores mais velho, 
Farús, pedimos-te, esta viugem." 
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"Foge yuc as !\Crpcs j;j se alvoroçam 
Dentro dos antros, como galés ... " 
E cu n:spondi·lhcs: "Por mais que possa 
Talvez nem poss:tm morder-me os pés!" 

E eles dissemm: - "A Deus rogamos 
Voltes it terra dc onde partiste ... 
Es poeta, c o poeta de irmão chamamos 
E somos tristes, quando ele i: triste". 

NUa vi mais aves nas alamedas, 
Nem a luz fulv<t da madruguda ... 
Só têm espinhos essas veredus 
E cheia de urzes toda cssu estrada. 

Num labirinto negro, perdido 
Estou, c dele ninguém me arranca ... 
E ao doce brilho do luar dorido, 
Tenho saudades da ermida brancu", 

"Os versos que ora, cuidoso, escrevo 
Sào Vossos, Linda Mulher cm Flor ... 
Assim procedo, porque nào devo 
Falar cm prosa do meu amor. 

Cantar a Vossa Beleza, o Vosso 
Riso, que tanto me faz cismar ... 
Glorilicar~Vos ... o que não posso 
Fazer, Senhora, sem Vos amar! 

São Vossos! Como já tenho dito, 
Neles minh'alma, trémula, canta 
Os meigos salmos dum só bendito, 
Graças rendidas à mesma Santa! 

Para que neles melhor exprima 
Tudo que sinto no coração, 
Acendo a Estrorc na luz da Rima, 
E acendo a Rima na Inspiração! 

Encho de quadros a galeri:1 
Esplendorosa do pensamento, 
Prestando ouvidos à sinfonia, 
Que entoa a ave do sentimento. 

De extravagantes, raros perrumcs 
Embriagado, vejo, ante os olhos, 
Fosforescências de vagatumcs, 
Praias desertas, negros escolhos ... 

Vou relatar-vos a minha vida ... 
Escrevo-a, cm puros zelos a arder, 
Para a escutardes, rindo, Querida, 
Quando cu convosco, chorando, a ler!" 

''Quando viestes, os passarinhos 
Cantaram, c houve pelos ciprestes 
Cheiros de norcs, vozes de ninhos, 

Quando viestes! 

Quando sorristes, houve alvoradas 
Dentro das almas negras c tristes ... 
Vieram uo mundo milhões de radas, 

Quando sorristes. 

Quando cantastes, us violetas 
Também cantaram por sobre as hastes. 
Nasceram rosas c borboletas, 

Quando cantastes. 

Quando morrerdes, o eterno mundo 
Ficurl1 cheio de astros: os verdes 
Campos - vnzias; c cu - moribundo. 

Quando morrerdes". 

Sr. Presidente, Srs, Senadores, façamos ugoru uma análise comparutivu 
entre Castro Alves e Fruncisco Mungubeiru. Nno foram contemporímeos. O 
primeiro, faleceu oito unos untes do segundo nascer, um com 24 unos e o ou
tro curn ~5. tiveram vidu cfêmcru, meteórica, mus viveram, emboru, por cu~ 
rninhos diversos, u vida intensurnente. 

O poeta Antônio de Custro Alves (1847·1N71) nascido nu fuzcnl.lu de 
Cabuccira~. antig;l fregucsiu de Muritibu, morou e lindou os seus dius nove-

lho .~nlar do Sodri:, hcrn perto du cus11 onde nasccu Franci~co Manguhciru. 
Ü1to anos se passaram entre a morte de Cil.~tro Alves e o nascimento de 
Mangahcira. Bem se poderia dizer que este nasceu pílra continuar a pro
duçlu> poétic;1 do outro, 

Castro Alves foi romântico, lirico, revolucionário c polémico. As mu
lheres, como Eugi:nia Câmara, sua maior paixão, inspiravam-no, eram suas 
musas c corn ele celcbrililvam·sc, Nasceu, viveu c morreu com relativo con
forto. o nutro era poetu, herói e mí'lrtir, humanista e patriota. Enquanto o 111 

vivia nos saraus e convivência boémica, Mangabcira participavu da guerra, 
entrcgando~se com desvelo aos doentes, como se assim pretendesse minimi· 
zar os seus sofrimentos, Era um aut~ntico cruzado, que, reprovando a guer· 
ra, purticipava, trazendo na sua armadura, ao invés da cruz de Cristo, as ar· 
mus da poesia, da cultura e do amor à Pátria. 

Os seus versos retratando a guerra, mostram o seu drama de consciên
cia, embora dela participasse também como um autêntico Samarituno que, 
mesmo no fragor dos combates, no sibilar das balas ainda encontrava tempo 
paril versejilr. E, como registra seu biógrafo, "A tortura que o espírito bem 
formado e altruísta do poeta suportou, sobressai ainda mais em "O Cães". 
E a triste história daquele inaudito exemplo de fidelidade dado pelos pobres 
animais. 

"Quando o canhão raivoso atordoava o espaço 
Lançando em toda parte as sombras do terror, 
E morriam, dormindo, as crianças no regaço 
Das mães que, olhando o céu, vasto zimbório de aço, 
Pediam compaixão, misericórdia e amor 

E os homens, a gemer, caíam mutilados, 
Quase cegos de fUria e desesperação, 
E pedaços de mãos c crânios decepados 
Voav;~m, a recordar tr<~pos ensanguentados, 
Passando na amplidão .. , 

E no solo, aos montões, rolavam os rcridos 
Chamando pelos seus cm cruciantes ais, 
Somente vós, oh cães, íeis, compadecidos, 
En"ugar-lhcs com ânsia os membros doloridos, 
Para que as chagas vis lhes não doessem mais, 

~reis doces e bons ... Tínheis no peito anseios 
Como os pássaros, quando erram por sobre o mar, 
Nos pêlos - o calor dos amorosos seios; 
Fundas mágoas na voz, no coração receios, 
E mistérios - no olhar 

E licâveis então famintos, mas velando 
Vossos donos, que a morte em breve ia colher ... 
E ganíeis de pena, e soluçáveis, quando 
Eles iam de leve o corpo levantando 
Para cair de novo, e, cxánimes, morrer. 

Depois, quando não mais se ouviram tiros - eles 
Voltaram, tendo a vista horrorizada e absorta ... 
E viram, com espunto, as casas incendiadas, 
Esqueletos no chno, cabeças degoladas ... 
Enfim todo o pavor de uma cidade morta. 

E gemendo, c ganindo alucinadamente, 
Num desespero tal que o verso não traduz, 
Remexiam com ânsia as pedras c os destroços, 
Arrancando dai trapos de vestes c ossos, 
Com os olhos tristes como os olhos de Jesus. 

Numa angústia sem lim, iam passando os dias 
E noites, u chorar junto das sepulturas, 
Até que pouco a pouco a fome, a sede, c as penas 
Os prostraram, c, à luz das regiões serenas, 
Eles morreram como angélicas criaturas ... 

E assim, por umu lei dcsconhecidu c estranha, 
Quando eram sem amor até as próprias mães, 
E os homens entre si lutnrum como feras, 
Esse rancor brutal de hienas c pantcms 
Se mudou cm piedade e compuixho nos ches,'' 

O poeta, o médico e o herói de Canudos c do Acre, que conquistaru SUo 
Luis c M:an:aus, amalguma~sc com a intelectualidade dus duus cupituis e cst{l 
presente no MurunhUo c AnmlOnas, Em Silo Luis convive com os poct:t!> 
onde dcixuvu truços murcuntes de suu rllpidu presençu, Em Munuus, o poetll 
encontra no di1cr de Milrio Ypirangu, u untigu "Tupcra de Munuus", re· 

III 
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construída pelo marunhcnsc Eduurdo Ribeiro, então Govcrnudor do Mo1r:1· 
nhào. E entre Mangabcira c C<~stro Alves havia perfeita identidudc intclec
tuoll: contudo, creio, se Mangabcira tivr.ssc permanecido nus grandes Cupi
tais du época o seu nome c a su<~ obra teriam o brilho idêntico a de seu símile 
C;Htro Alves, mas o destino lhe foi adverso porque o conduziu par:1 lugures 
ermos, distantes c diiTceis. E aos dez unos perdeu sua bonissima mãe c aos 
21, suu ama c mãe de criação Quinquinha a quem se devotara com todo 
amor Olial. Eru baiana mestiça que ao morrer, estando o poeta no Acre, cs· 
tmvasou: 

"Morreu u pessou que mais amava-me," 
E 11 suo\ mãe de sangue dedicou estes versos: 

A MINHA MÃE 

"E partiste, levundo no teu peito 
T ode o meu coração ... na face tua, 
Pela primeira vez de risos nua, 
O meu futuro rútilo - desfeito. 

Voaste: l1s regiões de ouro, onde estua 
A luz etcrna, demandando um leito. 
Por isso cu trugo mcrencório o aspdto, 
E julgo ver-te quundo vejo a lua. 

Deixaste-me a vagar pelo universo 
Arrimado ao bordão puro do Verso 
Sem ver o sol que: cu antes via·em ti! 

Não hú na terra um dissabor como este ... 
Dizcm que existe Deus - c tu morreste! 
Dizem que ele é piedoso - e cu nào morri!" 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, cm nome do Povo Acreano, na certeza de 
interpretar as seus sentimentos de gratidão, louvo o heroísmo, a cultura c o 
sacrifício de Francisco Mangabcira sempre em defesa de nossa Pátria, tendo 
servido sob as ordens do bravo gaúcho José Plácido de Castro que deu a 
identidade brasílica ao Acre. 

Neste centeniirio de Francisco Manga beira é a oportunidade do Brasil 
prestar as honrarias c seu reconhecimento ao herói e poeta, ao soldado, à 
cultura, nesta hora em que no Ministério da Educação se encontra o brilhan· 
te educador c intelcctual, também baiuno de nascimento, o Exm11 Sr. Minis· 
tro. Dr. Eduardo Portela. 

Gostariumos de sugerir a Sua Excelência que mandasse promover a pes· 
quisa c ediçi'lo das obras completas de Fruncisco Cavalcante Mangabc:ira, 
para difundi-la nas escolas c no meio cultura. 

E uo ExmY Sr. Ministro das Comunicações, lembramos que seja lançado 
ainda este ano o Selo Comemorativo com a efígie do grande gênio que digni· 
ficou sua terra c <~ Pátria brasileira, à qual tudo deu e nada recebeu. 

Musas homenagens nilo deveriam ficar circunscritas apenas ao Govcr· 
no Fedenll, deveriam ter a participação dos Estados da Bahia, do Acre, do 
Amuzonas, do Pará c do Maranhão, promovendo festividades locais porque 
se o poetu nasceu em São Salvador, honrou com sua presença os Estados 
menciont..~dos, concluindo·se com um Congresso Cultural na capital baiuna. 

Sinto-me: gratificado pl!lo honroso momento que se me ofereceu de ho· 
mcn:1gcar 11 memória do inconfundível patricia que foi um exemplo de abnc· 
gaçno ao Brasil. 

Sc::nhor Presidente c Sc:nhores Senadores, agradeço o apoio, a solidarie· 
dudc c a purticipaçào que nos deram para que este registro ficasse eterniz:~· 
do, como eterno é o poeta Francisco Cavalcante Mangabcira! 

E concluo com Múcio Teixeira que surpreendido com a morte do seu 
discípulo quc:rido, bradou: 

"'Mcu Deus! Esta existência é só de enganos: 
As roso1s vivem pnuco mais que a aurom ... 
E o cipreste ferul dura cem anos!" 

Ohrig:1dü, (Muito hcm! Muito hcm! Palmas prolongadas. O orudor é 
cumprimcntudo.) 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Vianu)- Concedo u paluvru no nobre Se· 
nador Nelson Carneiro. 

O SR. NELSON CARNEIRO (MDB- RJ. Pronunciu o scguintc dis· 
~.:ur~o.l -Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

)."ui rortador de um an~ustimo upelo emJereçado ao Senhor !•residente 
da Hi.!rllhli.:a, de oito~:cnla\ famil1as que vivcm, hft mai~ de dct ano~. nn 

Cnnjunto l-lahit;lcional Santa Regina, situildo à ru;1 Lcoc!tdio Figueiredo, 
cntrmJm 140, 2(J0 c J60 no Jardim Santo Antonio, no hairro de Guadalupe, 
na cid:.~de do Rio de Janeiro. O Conjunto é administrudo pelo Sistcmu Fi
no1ncciru de Hahitou;rto (SFH), c sobre nquclas humildes fonn(Jias pesa hoje u 
iminênda de um despejo, que lhes retirará o lar..: a tr:tnqUilidade, sem saber 
piiTit onde Sl' dcvcrilll mudo1r. 

O drama é de vários outros Conjuntos, espalhados pelo Puís. As prcs
tou;õcs cobrad;1s pelo UNH aumentaram constantemente a níveis tão clcva
dos que as pessoas de baiXo\ renda não puderam atender a seus compromis-
SOS, 

Fal-se necessário o exame de mcdidus para umortizuçilo dcsscs débitos, 
muitos dos quais transferidos para agentes linancciros, que não têm com os 
trabalhadores os mesmos compromissos que as organiznçõcs cstutais. 

Lutam essas oitocentas famílias, que representam no mínimo quatro mil 
pessoas, inclusive criunças c velhos, para que se lhes abra a oportunidade de 
sald:tr, cm parcelas mOdicas, o que devem, c que se determine desde logo a 
suspensão dos despejos c dos leilões de suas moradias, o congelamento das 
dívidas c parcclnmc::nto de acordo com il renda familiur, a imediata relirada 
dos nome~ dos moradores do Serviço de Proteção ao Crédito (SPC) c que, 
cm caso d..: venda, os atuais moradores tenham prioridade para ;1 C<)n·.~ra das 
unidades que habit:.Jm, 

Esse dcscspcmdo :tpelo é tanto mais oportuno quando o f\..ímistro 
Múrio Andrcazza anunciu scu propósito de construir milhões de casas, a fim 
de abrigar aos que: percebem até cinco salArios mínimos. Nada mais justo, 
pois, do que evitur o despejo dos que vivem no Conjunto Habitacionul Sant:J 
Regina, c que, cm sua quase unanimidade, senão unanimidade, não perce
hem tal remuneraçtlo. 

Ao juntar meu apelo à súplicn daqueles moradores, contia que o ilustre 
General João Baptista Figueiredo furA, quanto lhe seja passivei, e com a 
maior urgí;ncia para estancar a angústia e restaurar a tfunqUilid;~de no seio 
de tão sofridu purccla do povo carioca, 

Era o que tinha a dizer. (Muito bem!) 

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O SR. NELSON CAR· 
NEIRO. EM SEU DISCURSO: 

Exm' Sr. 
G~.:nc:ral de Exército João BnptistJ de Oliveira Figueiredo 
Muito Digno Presidente d:t República Federativa do Brasil 
Nesta 

Drasflia, 29 de maio de 1979. 

Excelentíssimo Scnhor Presidente 

Cumpro o dever de submeter à alta apreciação de Vossa Exccli:neiu o 
angustioso upclo que lhe dirigem as (800) oitocentas famflius residentes no 
Conjunto Habitacional Santa Regina, situado a rua Lcocãdio Figueiredo, 
entradas 140,260 c 360, no Jardim Sunto Antonio, Guadalupe, Rio de Janci· 
ro. ameaçadas de despejo por diversas entidades financeiras. 

A gravidade do problema social, que esse despejo cm massa acarreta rã, 
justifica que: junte meu apelo ao dessas desesperadas famílias, na certeza de 
que Vosso1 Excelência dcterminar!t as providências necessárias para que não 
se cfctivc a anunciad:1 medida, através de uma fórmula que venha conciliur 
os intcrcsses cm jogo. 

Aproveito o enscjo pum renovar a Vossa Excelência meus protc..~tos de 
elevada estima c considcmção. - Nelson Carneiro. 

O SR. I'RESIPENTE (Luiz Viuna)- Concedo a pnluvra ao nobre Se· 
nudor Jutahy Magalhães. 

O SR. JUTAIIY MAGALIIi\ES (ARENA- BA. Pronuncia o soguin· 
te discurso.)- Sr. Presidente c Srs. Scnudores: 

O combute it influçào é a meta prioritâria do governo. Mus ni\o sú do 
governo: o povo tumhém está cmpcnhudo ncssu luta, que é de vid:t e morte: 
para :1 sobrcvivênciu du Nação. Muitos pulses têm sobrevivido apesar do 
ulto surto ínn:lcion[trio, por vezes gulopunte, em que vivcrum. Mas cmpc· 
nh;tdns l:OillO todos cst;1mos no desenvolvimento nucionnl, isso nào é rossi· 
vel com as U1xus de inOuçào cm que vivemos, Estu ta:w suhiu no mi:s dl· 
m:1rçn a t]llõl~l! 6r:; (~eis ror ~:cnto),s.us jú haixou no mé~ de ahrii'pam me no ... 
de 41'; (lllliilrn pnr Lento) c, par:1 c~tc mi:s de main, a prcvhi10 é infl·rior a y:; 
(!rê~ por l'Cillll), i\Ja.'l ainda, nrlll\r:lllt]Uilit:t, cmlwra pela primcir;l \'l'i., haja 
uma l(Ucda da inllai,:~l\1 tomamlo por ba~c m_illtimn~ \:!(dote) mc~c:-. o\ qlll'· 
da pode ter 'ido fruto dn imp:ll'lll da., mcd1da' th:Lfl'tad;!~ pcln 1'11\·~:mu. 11 
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que foi, alift~. reconhecido pelo Ministro da Fazenda. E a innuçào sobe, por 
vezes, por efeito psicológico, como baixu tumbê:m. O importuntc: é: a conti· 
nuaçiio do trabalho, c o engajamento de todu u Nação na luta cm que o go
verno do PrcsiJcntc Figuc:ircdo se empcnhu. E enquanto niio se sentir uma 
tcndénci:t h;tixisw, verdadeim, da curva innacionária, não podemo!-> cruzar 
o~ hr<.tt;os. 

O combate it innucüo ni10 pode toduvia, se fu1.er às custas dm m•tis de~
favorccidos. Ncm individuas, nem n:giões. O Ministro do Trubalho, it hora 
d;t tlccrctaçiio de mt:didas contra o processo innucionário, caiu em campo 
par<~ ditcr que esse combate nào podia ser feito com o sucrilk1o do~ trahil· 
lhadnre~. E com r:Jdw. Os pmh:rosos, que sno bcndiciados com a innaçüo, é 
que têm Lle scntir na carne, mais diretamcntc, as consequências da luta. E 
como o!'l indivíduos mais pobres, as rcgiàcs muis desfuvorecidas. E o Nordes· 
tc C u grande região pobre do país. 

O Chefe: dtl N<~çãojá disse que: não é possívcl continuarmos convivcndo 
com 11 miséria cm que se imobiliza o Nordeste. E é verdade. Somos mais de 
trinta milhões de brasileiros com uma grunde muioriu passundo as maiores 
privtu;ôcs. Somos uma região subdesenvolvida sempre às voltas com o nagc· 
lo da seca. Este drama é dolorosamente representado por nós, os nordesti· 
nos. Esc nós sentimos isso, o governo tem que sentir também. E de lamcntar 
apcnas que os tecnocratas que participam das altas decisões governamentais, 
c que mesmo us comandam, noS continuem 4 impor restrições às providi:n· 
cias cm favor do Nordeste. O tecnocrata é o grande mal nacional do momen· 
to. Ele não é como o técnico; as vezes nem é técnico. Apenas uns arrumado
re!i de números para o traçur de uma estratégica fora da realidade regional, 
ou nacion:tl. O tecnocrata é um pretencioso. Jà foi dito inclusive: que "o tcc
nocratil é o ser humano que quer transformar-se em múquina". Para eh: só 
cxiste o seu lado, quase sempre: à base da frieza dos números. Ele não vê o 
fato social, nem o drama social. E com razllo chamou o Govcrnudor Anta· 
nio Carlos Magalhães numa das últimas reuniões da SUDENE, a atcnçüo do 
Ministro Simon!icn. O Político não pode: !iCr excluído do debate dos proble· 
mas nacionais. Nem da busca das soluções. E que o político tem, de um 
modo geral, sensibilidade para sentir o drama social. Ele vive em cantata 
com tl povo, ~ente os anseios do povo, ao contrário dos tecnocratas que vi
vem trtmcados nos seus gabinetes bem instalados. 

O combate: à innação não pode, desse modo, se dar com sacrifício dos 
planos de assistências ao Nordcstc. t\ regi1\o é pobre, passu fome: e vive: cm 
parte cm csl:Jilo dc miséria. E isso nlio pode continuar. Em f:tvor do Brasil. c 
cm favor mesmo das regiões prósperas. O sul tem que dar a sua cotu de sa
crifício cm favor do Nordeste. Nós somos Brasil. Somos brasileiros capaleS, 
c que d:tnHlS ao trah:dho o m;'r<imo ou o total das nossas forças dcbilitadas. 
O irnporwntc é l]Ut! o governo volte os seus olhos para u nossa regilio. Ai cs
tiltl n Prnjctn Sertanejo c o POLONORDESTE. 1:: retirá-los, o governo, dos 
:mtuivos cm que, de um modo geral, continutlm. Os planos sUo bem elaboru
dns, nws nlin têm cxccuçilo. E csttt c.xecuçilo se requer cm favor da região. O 
J.!mcrno não pode ;~plid1-los :1pen:ts, ror sun vez, cm uma ou outrtl microrc· 
giito, cnnw que experimentalmente:. O Projeto Sertanejo tem que cobrir todo 
o scrtf1o. Como o POLONORDESTE que devc s:tir dcsign:tçilo pomposa. 
,\pc.,ar da ~ccu que nos atinge periodicamente:, temos áreas a serem aprovei
tada~ c :1s ;,1:1rgens dos grandes açudcs estão a rcqucrcr unw irrigação pro
vclttl.~a. 

Temos qw: combater, Senhor Prcsilicntc, a inflaçào mas scm sacrifício, 
ainliu nwis lia região nordestina. Nós somos Brasil, c um Brasil que apresen· 
tu contn1stcs liolorosos com o outro Brusil da região Ccntro Sul. E como o 
;Jss:~lttrialio não pode sofrer as conscquêncius do combate à inflaçito, t:lm· 
hém il noss:~ rcgitlo, carente lie tudo, cmbora scrvitlu pelos bruços mais db· 
postm. à construçào da riquezu nacionul, nüo podt: !ier sucrificad<t. 

Hoje sob :1 din:çào dos Ministros do Interior c da Agriculturn, é inicia· 
do o estulin de um lrtibalho cfctivo cm favor da ugricultur:t do Nordeste. 
r\ pressa-se assim, ;.1 exccuçüo da orlicm do eminente Presidente Joito Daptis· 
ta Fi~ucirclio, no sentido de ser dalio um carátcr prioritítrio uo dcsenVl1lvi· 
mcnto :~~rícola do NMdcstc. Srto estes fatns que criam novo iinimu junlO ii 
no~sa ~ofrlda populaçi\o. 

Confianws que com a visiln políticu sobrepujando a lc~.:mH.:filta, os a~
pcctn~ c~pccialissinws da rcgii\o h:tveri\o lie prevalecer snhre a 1"rie111 lio~ nú
mcw~ c'tati,ticns que sempre stlo manuseados contra nó~. criando cirwlo~ 
v1cio~o~ prcjudiciai~ 110 Nordc~tc. 

l·.r;t n que tinllo1 a ditcr. (i\1 uiw hcm!) 

O Slt PUESII>E~TE (l.uit Viana I- Cunccd(l a p;d;n·ra ao 110hn: Sl'· 
n11dt1r l.l\llflv;d Hap\·1~1<1. 

O SR. LOURIVAL BAI'TISTA (ARENA- SE. Pronunci' o scguinle 
lii~curso.) - Sr. Presidente c Srs. Senadores: 

~o di:1 23, o Dirt:tor.Gcral do DASP, Dr. Jose! C:ulos Freire, comp;~rc· 
ceu per<.tntc a Comissão de Scrviço Público lia C:imara dos Dcput:~dos, <~li 
lichatcndo longamente os mais v:triados problemas do Serviço Público e de 
~cus integrantes. Tive: o prazer de ver confirmada nes!'la oportunidítdc u im
prcssrlo c, muis quc isso, u convicção dc que o emincntc Prcsidc:nte João B•IP· 
tbta Figucrcllo fw. c:scnlhu das mais acertada~ tto entrcgar-lhc tão importan· 
te pmto. 

Hít alguns dias. destaquei destu tribuna a atuação dinâmica desc:nvolvi· 
da pelo Dirctor-Geral tio DASP, assegurando que "hã de ser com s;lli~f;.Jçjo 
c grandes c~pcranças que os servidores públicos vêem ii atuuçào que de~cn· 
volve, com intcnsidudc, fruto de: uma visão certa sobre o !'lignilicado profun· 
lio do Serviço Púhlico puru o próprio desenvolvimento nacional c, ussim, dtt 
nobre turcfa que toca aos servidores, infelizmente nem sempre bem com
precndidti'', 

Os longos debutes travados na Comissão de Serviço Público da C:imura 
dos Deputudos con!itiluiu excepcional oportunidade para que mais se: 
rcuh;as~c o trubalho renovador c reformador a que ele sc cntrcgu, com força 
de decisão c acerto. Pudemos todos constatur quc os problemas mais afliti
vos lia funcionalismo e do serviço público estão sendo examinô!dOs com em
penho, acerto de cnfoque c disposição de encontrar, para todos, soluções as 
mais adequadas. 

Àrdua, complexa e de enorme importância a tarefa que toca ao Diretor· 
Geral do DASP, razão pela qual entendemos dever scr amplamente divulga
da c sobretudo apoialia, a fim de que se concretizem o mais breve possível as 
mudanças já anunciadas. E. sem dúvida, os servidores públicos, ativos ou 
inativos, hão de sentir novas esperanças, acompanhando a atuuçào esclarcci
da c firme ora dcsenvolvidu no DASP, inclusive com a colaboração da Fun· 
dação Getúlio Vargas e do IBGE para o levantamento de dados e situuçàcs 
sobre o funcionalismo. 

Para se avaliur a import:incia do seu trabalho basta cnumerar os objcti· 
vos prioritários ora ttdotados pelo DASP: normalização da situação dos 
aposcntados; a revisão das pensões especiais; a normalizução da situação dos 
disponíveis e dos cm disponibilidade:; a formação do pessoal, o aprimora
mento do !listema de promoçõcs; a institucionalização da scguridude social 
b[lsica; as mudunças c:struturuis mínimas pura que o DASP pos~t.l ;tlcançar 
seus objetivos com a brevidade: necessária; a elaboração do Estatuto dos Ser
vidon:~ c a rcYisào do Pluno dc Classilicaçào. 

Nc!'lse elenco cstào as medidas m:lis urgentes paru a soluçito de numero
sos problemas c a correção de situações anômahts, fazendo justiç<.1 a scn·ido
rcs c valoriz:mlio o Serviço Público como ê do interesse b:'tsicn do Pais. 

:-.1ais umu vcl, portanto, Sr. Presidente, congmtulamo-no!'l com o Dr. 
Jo!lé Carlll~ Freire, formulando votos para que encontre soluções r:tpidas 
para problcm;ts tào implHiantcs. E afiançamos nossa convicção de q"uc, mui
to cm breve, comcçarüo :1 ser conhecidos os resulli.ldos mug11ilicos dessc tra· 
b;tlho, p:trot surprc~;t duqueles que ainda se mostram cí:ticos sobre u flrmcn 
de lii!~posiçàn do Diretor-Gc:ral do DASP, que está <~gindo cm perfeita ~on
formid;H.Jt: Clllll ll pens;tmcnto do Presidente João Baptistã Figueiredo, que 
se comprnmctcu ;t tudn f:~zer p;~r;1 resolvc:r csses tormentosos problemas do 
furidonalimlll, ;1tivn c inativn, quc bem conhece c que muito o sensibilil.um. 

Er;~ o que tinha ;t dizc:r. (Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Luil Viun:t)- N<~liu muis h:tvcnlio que trat:tr, 
Jc,ignn r01rot ii extraorUinãria lias lN horo1s e 30 minuto~. ;mtc:riormcnte con· 
\'llcadíl, a sc~uintc 

ORDEM DO DIA 

-I-

Di~r.:u-.~~n. t:Jll turno único, do Parccer d:t Comi.~sr1o de Rclat;lH:~ btc
riorc~ ~ohrc a Mcnsa~cm n~ 7X, de 11l71J (Nv IJH/79. nuuri~..:m), Uc ~~ t.h: 
Jllillll, pcl;1 4uall1 Scnhnr Prr.:sidcntc Ua Rep(Jhlka suhmctc i1 dclihcr:tt;üo Jo 
Senado a c'~nlha Jo Sr. Luit Cinnwg<~ dll !'\;Jscimcntn c Silva, Bat:hard cm 
(l~nd;t .I uriliica~ c Snci:ti~. rar;t c\crccr a funo.,·ilo Lk Emhai.\ai.lor Jn Bra~il 
JLlllll' it J<cpi1hli~·;t hancc~.l. 

O Slt !•HESII>E"TE tluit \'i<lll:t)- htú cnL·crr.1d:L a ~c~<1t1 

I 

I 
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ATA DA 83~ SESS.:\0. EM 30 DE MAIO DE 1979 
1- Sessão Legislativa Ordinária, da 9~ Legislatur·a 

- Extraordinária -
PRESIDENCIA DO SR. LUIZ VIANA 

.:IS /8//0RAS r.· JO ,\1/,\'UTOS, -iCIIAM·Sf.' I'RESf.'NTf.'S OS SRS. 
Sf.V.-1/JORES: 

Adalherto Sena -Jorge Kalumt: - Evandro C:meira - R:timundo 
Parente- Aloysio Chaves- Gabriel Hermes- Jarbas Passminho- Ale· 
.x;mdrc Co.\\;1- Henrique de La Rocquc- José Sarncy- Alberto Silva
Bernardino Vian<t- Hclvídio Nunes- Almir Pinto- .losé Lins- Agcnor 
Maria·- Jcssé Freire - Cunha Lima - Humberto Lucena - Milton 
Cahral - :\dcrhal Jurcma - Nilo Coelho- Arnon de Mc\lo- Luiz C.i
.. alcantc- Luurival Haptista- Passos Pôrto- Jutuhy Mugiilhiu;:s- Lo
nwnto Júnior- Luiz Via nu- Dirceu Cardoso- Moacyr Da lia- Am;~ral 
Pci.\oto- Hugo Ramos- Nelson C;~rnciro- Roberto Saturnino -!ta· 
nwr Fr:m~o- Murilo B:tditró - Tuncrcdo Ncvc:s -Amaral Furlan -
Fmn.:ll Mun1oro- Orc:stc:s Quér.:ia- Benedito Fc:rrcira- Henrique Sun
til!o- Lfmtrn Barhola - Benc:dito Canc:las- Gaslt1o MUller- Mendes 
Can;lh:- Pc:dro Pedrossian- Saldanha Dcrli- Affonso Cumargo- José 
Richa- Evelúsio Vieira- J:tison Barreto- Lcnoir Vargas- Paulo Bros
:-.:mJ - Pcdrll Simon. 

O SR. PRESIDENTE(luiz Viana)- A lista de: presença .:teus:~ o c:om
r•trc:cimento de Só Srs. Senadores. Havendo número regimental, declaro 
ahcrta <.1 sessão. 

Sohn: a mesa, projeto de: lc:i que ser!~ lido pelo Sr. I~'·Sccretário. 

{: lido o Jt'Kllillle 

I'IW.IETO DE J.EJ JlO SE~,\Jl() N' 157, J>E !979 

J)j~ruic ~uhrc Um puro UU trnhnJhador dt'!iCmprcgodo. J:RfOntindo· 
llw u din.·iln ao uu,;ílio dncnçn c i1 uposcntudoria por lnvalidt•l, 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 11' 0:. trab:tlh:~dorcs que, cm virtude de desemprego, viriam a per· 

der ;t qualidade de segumdo do JNPS c ni\o puderem contribuir cm dobro, 
na forma do <.~rt. 9~ da Lei Orgánica da Previdência Social, conservarão o di· 
reito ao au);ilio-dot:nça, à aposentadoria por invalidcl c os seus dependentes 
o direito ü pcnsfto. 

Ar!. 2v Para atcndimc:nto do encargo decorrente do artigo antc:rior o 
INPS instituirâ o Fundo de Custeio do Amp<tro do Dcscmprcg:~do, sem au
mento de contribuição, mcdiante utilização, de acordo com nornuts a scrcm 
b;tix:~da!! pela Suhsc:crc:taria de Atuária e Estatistic<t, dos .wpera1·itJ aprc:scn· 
tados pel<~ e'ecuçào orçament:'tria do INPS. 

Art. 3~ Est:1 lei cntrarâ cm vigor na data de sua publicação, revog;ldilS 
as disposições cm contrârio. 

Justificaçiio 

O problema do descmprc:go ussumc, no pu is, proporçl1es séri:ts que: niio 
podem !-ter ignoradas ou minimi7.ada!<.. 

Prin.:ipalmcnte após a instituiçfto do Fundo de Garantia do Tcmrn de 
ScrviÇll, o descmprc:go de trabalhadores ucimu de quarenta unos de idade.: g:t· 
nlwu prorwrções lJUC ti:m prc:m::upndo a todos. O fato pode ser vcrilicado 
pc.:lo gmndc número de projetas p:trlllmentures upresent<tdos sohrc :1 qlJC!<.· 

tiw. E D próprio Ministério do Trabalhoj{t designou Cumissào bped:tl p:tra 
estutlo da matéria. 

H1í um uspccto dlt quest<lo que cstlt a rcclnmur pronttt disdplin:tlc~.ul. 
Referimo-nos it sihwçào do d~:scmpregudtl perante a previdência ~ocwL 
S~ll a~ :.eguintcs as di~po11içl'les rcgul:tdf..HUS da matéria, cstuhdedJa~ 

pela Lei Or~ímica du Jlrcvidi:nciu Social: 

"Art. 7v 1\ pcrdu d;1 qualidade de scgur:tdn import;t na ~adu
cidatlc do~ direitos inerentes ;1 cs~a quali<.Jat.Jc. 

/\ri. Xv t•crdcrú a 'JUalit.Jadc Uc segurudo aquele que, ni'w se 
adwudn no ~om de hcncficiu, deixar de l.'ontrihuir por mui~ de 
dli/C lllC\C<, CO/I'>ei:U\iVO.'> 

~ 11' O praln :1 que se rcrerc este artigo scrü dilal:Jdo: 

c) par:t o segurado dcsempregudu, dc!>dc que comprovada 
c:.sa contliçi'to pelo registro no órgão próprio do Dcparl:lmcnto N:1· 
cion<.~l de Mlw-dc-Ohra, até mais dole mc:.es. 

~ .:!Y Dur:tntc o prazo de que trata este: artigo, o :-.cgur;.ldo con· 
:.crv;trú todo:-. os direitos pemntc a instituição de previdênciit :-.ocial 
a que estiver filiado . 

Art. 9Y Ao segurado que dciKar de: exercer emprego ou ativi
dadc: que o !-.Uhmc:ta ao regime desta lei i: facultado m<.~nter :1 quali· 
dadc de segurado, desde que passe: a cfetuar cm dobro o pa~illncnto 
men:.al da contribuição. * 111 O pagamento a que sc refere este artigo dever o'! :-.c:r inicit.t
do a partir do scgundo mi:s ao da expiração do prazo previsto no 
artigo HY c não poderá ser interrompido por mais de doze meses 
con:.ecutivos, sob pena de perder o segurado essa qualidade. * 2Y Niio ser:'t aceito novo pagamento de contribuições, den
tro do pralo do parâgr.tfo anterior, sem a prévia intcgralilaçi'm da!-. 
cotas relalivus ao período interrompido". 

Dessa forma. pum continuar usufruindo todos os dircitos assegumdo:. 
pela lc:gislaç~o previdenciúri:t o desemrm:gado, após otran!Ocur~o de~.; mc· 
sc:s deve: passar :1 ~:ontrihuir c:m dohro, ou seja, pagar mensalmente 16% do 
seu último s:ii!Jrio. 

Diante desse preceito, du;ts hipótt:scs podt:m ocorrer. Primeiro, embora 
scj;1 alta essa contrihuiçi'lo, alguns scgurudos poderão ter condições de pagit· 
1:1, ainda que.: dc:.cmprcgudos. 

Este.~ c ~cus dependente.\ prc:servarfto integralmente os direito!-. :1 todm 
o:-. henefícios e serviço:. prcvidcnciúrios. 

Mus, na segunda hipótc:~e. que é ;1 mais freqUente:, a situ:H;tw C dramúti· 
.:a. o segurado que, após 5, lU, 15, ~o . .:!5 e ati: 29 :~nos de contribuiçtlo nc:tr 
uc~cmprcgado c niio tiver condiçõe:- de contribuir c:rn dohro, ou sej;t, pelo 
menos c:om C r.\ H5,2:i por mês, pcrde, irrcmedim·clmcntc, todos os direito:., (l 

mc~mo m:orrcndo com relação aos seus dc.:pendente!o. 
Compreende-se que o segurado em tais condições nUa possa se aposen· 

ta r por vclhkc ou por tempo de serviço. Negar-lhe, c:nt'rctanto como ocorre: 
prc~cntemcntc, :unp;tro C protcçr1o no caso de doença ou de: inva!idct consti· 
tui vcnlitdcir;t ncgaçi'to d;ts finalid:1dcs da previdência social. 

E preciso lembrar que o dcsc:rnpregado quando foi scgumdo do INPS, 
contribuiu paril :t e.\istênci:~ dos recursos financeiros da prcvidt:ncia so.:ial c 
c:.w nlto pode ignorá-lo quando sua!> necessidades são mais graves c premcn· 
\C!-., 

All:m di~so, a prôrria Comtituiçào, no art. 165, inciso XIV. "asscgur:t 
:10:-. trabalhadores" ... "o seguro desemprego", O que deveria corresponder u 
uma renda mensalc:m virtude da própriu contingênci:t cconômica do dcsem· 
prc~o. Mas se o seguro desemprego, entre: nós, é um:t promcssu constituch1-
nal aind;t não rcalilada, negar ao desempregado, também, ilssisti:nci:t :1dc· 
quada quando doente temporariamente ou qut~ndn invúlido delinitivamentc 
chega a :.cr ato de desurn:tnidadc incomputivcl com o Estildo moderno c com 
o regime de solid;triedadc social 4ue deve inform;tr todo sistc:m;t previdcn· 
ciftrio. 

l.::-.~:1 nnli!-t!-t(Ul i: ;tinJa nutis grtl\11! quundo se subc que o I N PS vem apr~· 
scntandn SLJCe!-tsivos c elevados "supcruvils" quundo hú trubulh:.tdort:!> Jc· 
semprc:!!udm, que contribuíram para :1 previdência social, necessitados d, se· 
rem atendidm'! 

O prnjcttl vem ;1ssim propor :1 medida de rigorosu justiç:t amp:truda no 
rrúprhl lcxlo consti\uchmlll. 

Sal;t dm Se!-t\Õcs, JO de m:tio de ]')71),- Fruncu MunCUrft, 

f .:1.1. Comi.uri1'.\' dt• Com·tituiçiio I' .lu.\·tiru. d1• l.t•J.:i.lla('iio SIJt'iol, 
1/t• /:'!'IJ/10111{11 I' dt• fiiiWII'tl,\, J 

O Slt. PHESIDE:\'TE !Lui1 Vtana)- O rroje1n que vem de ~er lidtl ~c· 
rit puhltcad(l L' rt·tnt·tidn it' wmi-. .... ~n:" l'tllllpctcntc~. 
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Snhrc a mcs;1, ofício que ~erúlido pelo Sr. 1\)·Sccrctftrio. 

E lido o .H'J.:UÚill' 

Em 3tJ de m<~.io de I1J7'J 

Senhor Presidente, 

Nos termos do art. H6 do Regimento Interno, tenho u honr:t de comu· 
nicar :1 Vo~sa Exccléncia, para os devidos fins, que esUI Liderança ddihcrou 
propor <1 substituiçilo do nohre Sr. Senador Jof1o Basco, recentemente fale· 
cido, pelo nohrc Senhor Senador Arnon de Mc:llo. na Comiss;'to Parlamentar 
de lnquêrito, criild<t pcl;t Rcsol uç-:10 n• 69, de I tJ7H, de!itimtd<t 11 ilpurur :t gnt· 
vidudc dos fatos revelados pela revist:l Da Spit'f?t'/, da Alcmunha, rc:lacion:t· 
dos com u execução do Acordo Nuclear Brasil-República Federal da Ale
manhu. 

Aproveito :1 oportunidade para rt:novar os protestos de minha mais itlt<.l 
estima e consideração. - Jarbas Pa~sarlnho, Líder da Maioria. 

O SR. PRESIDENTE (Lui·l Viana) -Será feita a substituiçttu solicila-
da. 

Sobre a mesa, comunicação que será lida pelo Sr. 19-Secretário. 

E lida a Sf!guinte 

Brasília, 30 de maio de 1979. 
Exm9 Sr. 
Scnudor Luiz Viana Filho 
D.D. Presidente do Senado Federo! 

Cumpro o dever de comunicar a Vossa Excelência que, nesta data, me: 
ausento do território nacional, sem ónus para os cofres públicos. 

Aproveito o ensejo para renovar a V. Ex' meus protestos de ctevada es· 
timu c consideraçào. - Nelson Carneiro. 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana)- A comunicação lida vai à publi
cação. 

O SR. PRESIDENTE ( Luiz Viana! - Passa-se à 

ORDEM DO DIA 

Discurssào, cm turno único, do parecer da Comissão de Re· 
lações Exteriores sobre a Mensagem n• 78, de 1979 (n• 138/79, na 
origem), de 21 de maio, pela qual o Senhor Presidente da República 
submete à deliberação do Senado a escolha do Senhor Luil Gonza
ga do Nascimento c Silva, Bacharel em Ciências Jurídicas c Sociais, 
para exercer a função de Embaixador do Brasil junto à República 
Francesa. 

A mutéri:t constante da pauta du Ordem do Dia da presente sessão, nos 
termos da alínea h do art. 402 do Regimento Interno. deverá ser apreciada 
cm sessão secreta. 

Solicito uos Srs, funcionários as providé:ncias necessárias a fim de que 
scju rcspei1ado o dispositivo regiment:tl. 

(ti st>.uUo /Ortlll·Je Jt'Crrta iJJ /8/wra.ç ,. 35 minutoJ t' \'Oira a .H'r 

p1íhlim iu /8 hrm1.1 e 50 minuto.!'.) 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Vi:mn)- o\ scssúo de nmanhà, dia Jl de 
milio, serú destinud:t 1.1 receber o Sr. Ministro Chefe dtt St:crt.:tarht de Plane
jamenw da Presidéncia da Rcpúhlica. convoc:tdo nos termos rcgimentub. 

Em conslmitnciu ~nm o disposto no art. 419, alínea c, do Rcgim~:nto 
Interno, na OrJem Jo Di1.1 n~ll) se incluirú mati:ria pma Jclibcra~rw. 

Estú cnccrrotda a M:~ ... rw. 
1 Lt'l'tJIIUI-.\'t'/1 Jt'.uJo ill' !8 hom.r t' 5.f min/JI{J.I. 1 

DISCURSO I'RONU,\'C/:1/JO l't'/.0 SR. ,\/ARCOS FRHI· 
fiE SA sr:ss.:10 /!f.' .'8·5-70 H QCé'. ENTRfGUE ;1 Ré'V/S,:IO 
1!0 0/I..UJOR. Sf.'RIA l'l'/11./C.WO POSTERJORME.\'TE· 

O SR, i\lt\RCOS FnEmE (MDB- PE. Pronuncia o seguinte discur· 
'iO.)- Sr. Pn:,idcntc. Sn. Senadores: 

Ainda hú puuco, ~]unndo usei da puluvra pum registrar u inst:tlaçào, 
amunhit, nu Cidade de Sulvador, do emontrl1 dos univcr~itúrios br;tsilciros 
cm f:tvor d:1 n:nrgani;r;u;ào d~: UNE, referi-me ow nwmentu fi:rtil que esw
rno.~ vivendo. Hi1 algllns dius pas~adns eram os metulUrgicos de S~u Paulo 
que empreendiam movimento de mnbiliwt,;11Ll c Uc rcivindic:Jçàu, cm grande 
pane vltoriusll. r\manhà ~cri\o os cstlldíintc~ Jo BrasilljUc eswrihl reunidos 
1Hl btado da llahia P<lr~t dcl'endcr 11 ~nndc hantlclnt da legitima rcprt:~l~ll· 

laç~o univcrsitúria, " nível n<lcion<~l cm relação u qual o Governo tenHe 
mo!'Mado insensível. 

A ·~~~o dos ~~pcrúrins de Sfw Paulo, c à da mocidade universit5ria, 
venho acrescer, p;uu com igu;tl s~ttisfaçào, o encontro realizado cm Brasllia 
dos tr;Jhalhat!orcs dn camptl c encc:rrado náultima sexta-feira. 

A Confederação 'N:~cionul dos Trubalhadorcs da Agricultura, atravi:~ 
do ~cu Presidente:, José Francisco, teve o ensejo de sintetizar algumas das 
conclu!tôes daquele encontro que, em meu entender, tem uma signincuçtw 
tramcendental para a hora presente. 

Teve oportunidade de comparecer à sede daquele Conclave c lá pre~en· 
ciei um auditório literalmente cheio, com milhares de trabalhadore~ do cam· 
po c liderança sindicuis, tratando seriamente: do problema agrário no Brasil, 
sendo uprovadas algumas conclusões que constam do relatório que foi distri· 
buído quando do encerramento do Congresso. 

Algumas delas mereceriam ser ressaltadas neste instante c, t.:ntre outras, 
:t reivindicação que i: considerada bAsica, fundamental, primordial, sem o 
que não se resolverá o problema dos trabalhadores do campo. Trata-sedu
quela tese já tão defendida, já tão discutida já tão acenadu por quase todos 
os Governos, mas que infelizmente continua letra morta, no Direito brasilci· 
ro - a reforma agrária. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores: a reforma agrária defendida pelos traba· 
lhadorcs teve, por ocasião do próprio encontro, o endosso do próprio Minis
tro do Trabalho que, ali presente, alirmou textualmente:: "Temos que conse
!tUir a tixaÇ'lO do homem a seu meio, através de uma política fundiária que 
permita o assentamento de agricultores sem terras, de uma politica agrícola 
voltada pura os pequenos produtores." Por isso mesmo S. Ex• foi saudado 
com palmas numa platéia de mil e quinhentos dirigentes sindicais rurais, 
quando, no começo de seu discurso, disse que conhecia o sistem:t questioná~ 
vel de posse c propriedade da terra. 

Or:t, Sr. Presidente, Srs. Senadores, poder-se-ia talvez deduzir que o 
pleito, agor:1, teria o endosso oficiul, em face da manifestação pública do Mi· 
nistro do Trabalho, Sr. Murillo Mucedo. Entretanto, não é passivei se tirar, 
tão i.! ligeiramente, esta conclusão. Porque se esta foi a posição declarada do 
Sr. Ministro do Trabalho, muito outra i: aquela assumida pelo Sr. Ministro 
da Agricultura, Dclnm Nc:uo, que ainda há pouco, após a sua posse na Pasta 
respc:ctiv<t, dizia, com todas as letras, que reforma agrãria ~um absurdo, que 
reformu agrária í; assunto para economista desocupado. Talvez ai -quem 
sabe'!- tivi:sscmos a explicação das vaias com que S. Ex• foi presenteado no 
III Encontro dos Trabalhadores do Campo, vaias estas que os ilustres Lide· 
res da ARENA, que ocuparam a tribuna na última sexta-feira, preferiram 
desconhecer. 

Sim, o Sr. Ministro da Agricultura prefere ignorar a importáncia c a im· 
prescindibilidude da reforma agrária, quando sabemos que sem ela permane· 
cerá o desequilibrio do nosso sctor rural e, conseqUentemente, o dese
quilíbrio de toda a t:conomia nacional. 

De fato, Sr. Presidente e Srs. Senudores, do ponto de vista estrutural, sa~ 
hemos ser a nossa Agricultura dominada por grandes interesses econõmicos, 
que controlam os meios de produção, controlam os meios de finunciamento, 
controlam os mdos de comercializaçào. 

Cnmo cerca de MO% dos trabalhadores rurais não têm terra, C<lem ele~. 
~mtÇitS também u um sistema de comercialização precária c ineficiente, na~ 
m;'tn!'o de inu:rmcdiúrios, faLt:ndo com que o produtor receba prer;os irrisórios 
p~:lo que planta t: pelo que colhe, enquanto o consumidor í: explorado com 
preços exorbiwntcs. 

o t:lllltwlc dns meios de nnant.:iamento surge como decorrência nottmal 
du rntHJopúlio Jm meio~ de produção, de tal formot que se dú um virtu;d 
dlHllÍnitl, ptlr parte Jos rodCTllSOS, da toda ii linha d:t i.ltividadc ~tg.rkoJ:t, rc· 
pcr...:utindu inequivocamente, nú própri;t superestrUtura politicu do País. 

Nftn h:'i düviJu, Sr. Presidente, de que o grande mal d<t .. \gricultur:t hra· 
,ileira c!'ot:l cm 411e da 'ie fundi.lmenw nunw estrutura fundiúriil orrcssi\'il, 
...:nm urn latilúndin gi}::antcsco comprovudo pclu~ próprias estatísticus nli· 
ciais, entre"~ quais as dm lcv<mt..uncntos feitos pelo INCRt\, cujtll{uadro 
,tllidttl a V. E 'i.• que dê como integrnnte no nosso pwnunciamcnto. Pior dn 
~1111; 1~1!1. Sr. Presidente, o INCRA que lú. o.~ cud<tstrumcntns em Plh5 ~.: 
1972, Jh)Jcrú consta H! r que nàn Uiminuiu a úre;t de l;1tifUndio nll Jl;d~. nw~. 
relo contr:1rin. ele ~c a~igantou lic tal forma que, cm sete anos, os latifünd10S 
ahart:aram al~uns milhões a nmis Jc hectares do território na1,:ional. 

o Sr. Jm~é l.ln~ (ARENt\- CE)- Permite-me V. E'' llnl tlpartc? 

O SR. ~1,\RCOS FREIRE (""·1 DB- PE)- Ouvirei V. E.'' lu1w mab. 

Sr. Prc~iUcntc c Sr.,, Scnadorc!'o, ;w l~tdu Jo l:ttifltndin, n prirmti\'isnw 
tccrwlúgicn vem fa.r.cndn t:1\11l que grande rart~o: de nos~o~ agri!.'lrlttlrc~ uw 
uma \l'l'llPingi.l que -;c equipara a do ~c~·uln pass:tdo c que chcg>t. muit01~ H'· 
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;,oes, il ser m:1is atmsnda do que áreas atrasadas do Oriente. (: o predomínio 
da cn:'tada, du foice, do machado, do facào. Tudo isso, como nào poderia 
deixar de ser, determinando umu produção aquém dus potenci:llidudcs da!~ 
terras bmsileiras, uma baixa produtividude, um abastecimento de gêneros 
;Jiimentícios nccess:~riamente dcncicntes- a repercutir danosamente: sobre o 
custo llc vid:1. Não é por acaso que, em bom huja quem se gabe de sermos um 
P:1is eminentemente :1gricola, cst:lmos aí a importar fc:ijão, arroz, leite, carne 
c tantos outros gêneros de primeira necessidade. ConseqUência de todn uma 
situ:.u;iio caótica, de uma agricultura manict:nJa pelos grandes grupos cconô
micllS, ;1 impossibilidade: c :1 inca pu cidade dessa estrutur:t fundiári:l de ofere
cer muitas oportunidades de empregos, tendo, como result:mtes ncccssúrios, 
o dcscmrrego c o subemprego, bem como o baixo nível de rcmuncr:1çào do 
homem do campo. Ah! como g:mha pouco o camponês no Brasil! Dai os 
b:li.xissimos níveis de vida da porulaçào rural, virtualmcnte reduzida 11 mi· 
séria, inclusive nível da cduc:1?;o dos mais precários, pois entre quatro cam
poneses, apenas um sabe ler. 

O fecho necessário dessa rcalid<:~de é o êxodo rural, legiões que saem dos 
campos, do interior do País, cm especial da minha Região- o Nordeste tão 
sofrido, tào s<:~crincado, tào preterido, desfalcado, talvez, de duzentas a du
zcnws c cinqUenta mil pesso<:~s por ano, o que corresponde- se nilo mt: en
gano- à populução de uma cidade como João Pessoa. Agrava-se, cntl!O, o 
problcma urbano, determinando a inchação das grandes metrópoles, quere· 
cchem aqueles homens sem trabalho c sem especialização, para fazer crescer. 
c:~du vez mais, as multidões de marginalizados. O mais grave é que o êxodo 
se faz sobretudo com a faixa de população mais jovem, fazendo com que os 
mais velhos c os doentes permaneçam, cm maior número, nas cidades do in
terior, do que decorre um3 progressiva diminuição da produtividade do • 
campo. 

Em suma, Sr. Presidente, Srs. Senadores, quando o III Encontro dos 
Trabulhadores do Campo apresenta como meta maior a reforma agrâria. es
tú plcn:.tmente certo, porque, na verdade, sem mudnr a estrutura fundiári:l
que está apoiada em dois pilares básicos, que sào o minifúndio e o latifúndio 
-evidentemente não conseguiremos resolver o problema da Agricultura no 
Brasil. Mais da metade das terras latifundiárias do Brasil nào têm utilizolçilo, 
sendo alarmante que 400 mil quilômetros qundrados de terras cultiváveis cs· 
tcjam estocadas c improdutivas - área que corresponde :10 Estado de SUo 
P:1ulo mais o do Paraná, ou ao dobro da Alemanha Ocidental. ou a 70% da 
Françu, o que demonstra, conseqUentemente, u gravíssima situuçilo cm que 
nos encontramos. 

O Sr. José Lins (ARENA - CE) - Permite V, Ex• um aparte'! 

O SR. MARCOS FREIRE (MDB- PE)- Ouço o nobr< ScnadorJo· 
sé Lins. 

O Sr. José Llns (ARENA- CE)- Nobre Senador Marcos Freire, de· 
seja ria apenas informar V. Ex• de que nem o Governo, nem o Ministro da 
Agricultura estão contra ou süo infensos aos problemas de reforma agrári:1 
ou de ajustamento d<:~ cstrutura fundiúria do Pais, de acordo com as ncct:ssi· 
dades do desenvolvimento c da distribuição da renda nacional. Para V, Ex• 
ter uma idéia das medidas que cstl\o sendo tomadas neste campo, e;ostaria· 
mos de informar a V. Ex• que, hoje mesmo, está sendo feita uma reunirlo 
com o objetivo de adotar providênci<:~s relacionadas com o problema de 
apoio no pequeno e médio produtores e ainda com o objctivo de analisar os 
problemus de estrutura fundi!iria, onde isso se fizer nccessário. E quanto ao 
Nordeste, dcscjo informar a V. Ex• que, hoje mesmo. está scndo criado um 
grupo de trabalho, cujo objetivo é o seguinte: 

Item 1- ............................................. , .. 

III - Para os fins mencionados no item I, compete ao Grupo 
de Trabalho: 

a) propor as diretrizes, program<:~s c instrumentos com vistns ii 
colonização e ao assentamento dirigido na Amazõnia, com atenção 
cspccial para a regularização fundiária: 

b) propor as diretrizcs, programas e instrumentos com vistas i1 
reorganização fundiúria em áreas selecionudas do Nordcste, purti· 
culnrmentc nnquclcs objetos de programns especiais de irriguçào ou 
de desenvolvimento rural e desde que a estruturu fundiflrin consti· 
tuu obstáculo à expansão da produçào ugropccuária c i1 redução d:t 
pobrcw rural: 
c) propor as dirctrizes, programas c instrumentos pan1 o dcscnvol· 
vimentn do cooperativismo rural. 

IV- O Grupo de Trabalho uprcscntarú, aos Ministérios da 
Agricultura c llo Interior, no prazo de 45 (quarenta c cinco) diaf., 

rclatôriu dct;tlhado conh:ndo us diretrilcs progmmas c instrumcn· 
tos cx.ecutivm propostos de acordo com o que estabelece; o item III. 

Isso significa, nobre Senador, que todos os problema~ levantados por V. 
Ex.• estilo sendo sistem:nicamcntc estudados, inclusivc com o reforço dus me
didas de c:tráter t:xct:pcional de apoio it agricultura, que for:1m tomad;ts ain· 
d:1 n:1 semana p:~ssad:.1 pelo Senhur Presidente da República, Mui to obrigado 
a V. E:w;• 

O SR. MARCOS FREIRE (MDB -l'E) -Isso significa, nobre Sena· 
dor, que estumos marcando passo neste País. Se nós nos movimenwmos, não 
conscguimos sair do mesmo lugur; até parece que o Rci- no c:1so, o Gover
no- está se mcxt:ndo dentro de uma rede, porque por mais quc ele se movi
mente nl10 sai do lug;lr. 

V, Ex• referiu-se a uma reunião que cstnria havendo ugoru c leu uma 
série de ussuntos que seriam objcto de estudo c deliberação. V, Ex• me per
doe, mus u impressão que tive, quando V. Ex• li:1 aí que um grupo dc tr:1hu· 
lho era constituído para cstabclcccr diretrizcs e programas sobre coloni;,o.ação 
c assentamento dirigido, para propor diretrizes de orgunizaçào fundiári:.1 cm 
!lrc;1s sclecion:1das no Nordeste, quundo V. Ex• falava no cstabelccimcnto de 
dirctrites para o cooperativismo rural, pcrdoc-mc V. Ex•, eu tive a impressão 
de qucj;'t ouvi essa mesma cantilena dezenas e dezenas de vezes. No Cnngres· 
so Nacionul estou no nono uno de meu mandato, c, Excelência, essas mes· 
nws coisas jú foram ditas, reditas, repetidas, anunciadas, proclamadas pelos 
ar:tuto onci:~is, >lO longo desse tempo, programas C mais programas, muita~ 
vezes prog.ramas impactos que foram lançados à opinião pública deste Pais, 
c 1.1 verdade é que pouco se fez, é que: praticamente nada se resolveu cm ter~ 
mo~ de estrutura fundiária deste País. · 

Diz S. Ex• o Senador José Lins que nem o Ministro da Agricultura, nem 
n Governo, nem um nem outro está contra a reestruturação da economi:.1 
ap:rári:1 c registro, de logo, o cuidado que se tcm de evitar o tcrmo rcform:.1 
;~grúria. durunte longa época considerado ignominioso pelo sistema. S. Ex•. 
portanto, se louva nesta reunião- que estaria preocupad;.l cm ajudar o pe· 
queno c o médio proprietário, e também com a reformulnçilo fundiári:.1-
como se fosse algo novo, a casca do ovo que se rompe para s;tir uma ave no· 
va, No entanto, Sr. Prcsidcntc, Srs, Senadores, aqui, como parlamentar. du
rante o Governo Médici, durante o Governo Gcisel e agora durante o Go· 
vcrno Figueiredo, repito, a cantilena é a mesma. 

O Sr. luiz Canlcante (ARENA- AL)- Pcrmite V. Ex• um aparte'! 

O SR. MARCOS FREIRE (MDB- PE)- Ouço V. E•• com satis· 
façf1o. 

O Sr. Lulz Ca•alcanle (ARENA - AL)- Nobre Senador Marcos 
Freire, costumo dizer- c já digo isso de uns 20 anos parn cá- que, no Bra
sil, a reforma agrária é às avessas: aqueles que têm terra cada vez têm mai!l 
term. Infelizmente, a minha Revoluçl\o nada fez ainda para minorar essa mú 
distribuição desse bem·mnior, que é a terra. E agora estamos no limiar do 
agravamento do problt:ma. Eu tomaria a libcrdade dc pedir, ncste ponto, :.1 
atcnç:io pam os meus cmincntes colegas que têm responsubilidadcs da lide~ 
rança, o cminentc Líder Murilo Badaró e o Presidente José Sarney, par:1 o 
ponto que vou, ugora focalizar. Felizmente, o Programa do Ãlcool já é um:~ 
rc:1lidade c vai-se tornar cada vez mais realidade, mais palpável. mais concre
ta. E que, infelizmcnte, o solo brasileiro é maninho cm petróleo, Entno, cer· 
lamente que os canaviais, os extcnsissimos canaviais que nbs conhecemos no 
seu Estudo, nobre Senador Marcos Freire, na minha Alugoas c em boa pmte, 
mmbém nas Minas Gcmis- esses extensos co1nuviuis vão ser duplicados, tri· 
plicados, quintuplicados mesmo, E uma oportunidade, portanto, que vai-se 
ubrir i1quelcs que já têm mui tu terra, para que as tenham cu da vez. mais, am~ 
pliundo assim, mais e mais a "reforma agrária às avessas", a que nludi no 
começo deste aparte. Esta é, portanto, eminente: Senador Murilo Buduró 
permitu-me V. Ex• uma udvcrtênci:l que faço ao nosso Governo .pura que 
evite. u todo o transe, o agravamento do jll crucial prob\cmu ugrúrio. 

O SR. MARCOS FREIRE (MDB- PE)- Nohre Senudor Luiz C:l
vulcunte, V, Ex• corrobor:1 com o seu testemunho insuspeito as alirmaçõcs 
que venho fuzcndo destn tribuna, ulirrnaçõcs que não sUo apenas pulavras. 
mas que são dados c cstntísticas que hll pouco transcrevemos do próprio lN· 
CRA. nos cadnstrumentos que fez em 1966 e cm l'l72, c que podcriumos 
acrescer com levantamento do Bunco Mundial, que veio i1 luz no uno de 
Jll77, c que mostra, cxatumentc, u gravidude do problemu. Enquunto ccrcil 
de 1lor;;, das noss:1s unidades produtivas ocupum unu1 ltrcu de 13,7% da úrca 
:t!tricola total do P:.ds, contribuindo com 57,1% da produçiio ugricola, cn~ 
qu;mtu is~u ucontccc, 4,1% apenas de unidades produtivas doruin:1m uma 
;'1rea de 4K,4%. 

O Sr. Murllo lhuhmi (ARENA- MG)- V, Ex• me permite um arartc'! 
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O SR. M,\RCOS FREIHE (MDB- PE)- ConseqUentemente, qua>e 

;ur;';,,- mct:1di! portanto, das terras dcdicuda ii agricultura no Brasil- c:~ti:ío 
ncupaJ;~ por ~.2% dc.~.~as unidudes produlivas, embora contribu:~m com 
J l,J 1rt. p:1r:t a produç~o :1grícola total. 

O Sr. Murilu Dudam) (ARENA- MG)- V. Ex• me permite um apotrtc'! 
tc'.l 

O SR. MARCOS FREIRE (M DB - PE) - Este quudro do Buncu 
Mundi:ll, Sr. Presidente, solicito que conste na íntegra deste pronunciamen· 
to. porque ele i: hcm rcvcludor dOJ estrutura fundiárh1, odiosa c: iniquu, que 
prcdllmina neste País. 

O Sr. Murilo Budor~i (ARENA- MG)- Permite um aparte, Senador? 

O SR. MARCOS FREIRE (M DB- PE)- Ouvirei logo mui> V. Ex•. 
tàlllogo acabe as considerações que estou fazendo cm torno da aparte do Se· 
naUor Luil Cavalcami. 

O ilustre rcprcscntunte do Alagoas, é Senador de uma região qucjú tc:vc 
muitas esperanças porque, cllmo dilia rc:batc:ndo o aparte do St:nador Ju~é 
Uns, ni'u.l forilm pouca~ as vezes que o Governo se upresentou aos olhos da 
Nação, se propondo enfrcntur t:ste problema da tt:rra. S. Ex•, o Sr. Senador 
J.uil Cuval~anti que i:, como eu, do Nordeste, sabe as espcwnças desperta
da:-. t:m alguns, pelo Progr:1ma de fntegmçilo Nacion;aJ, o PIN, c pelo PRO
TERRA que, por sinal. vicrum tirilr recursos do Nordeste, da SUDENE. do 
Programa de Industrialização. O PROTERRA, por exemplo, rropunh:l·se a 
quê, Sr. !'residente c Srs. Senadores? Exatumente u reformulur a nossa cst ru
turu agrúria c, no entanto, o PRO'!'ERRA ai está praticumcntc falido, prl.lti
c:lmente mquivado. Não resolveu o problcmu da reformulação fundiúria. 
mas se transformou, tllo-somc:nte, numa linha de crédito para. como dbsc o 
Senador Luiz Ca\lalcunte, beneficiar os grandes, dar muis dinheiro a quem 
tem dinheiro, porque os pequenos, sobretudo os pequenos <.~griculturcs neste 
País, aqueles que respondem por cerca de 60% dos gêneros ulimcnticios búsi
cos du população brasileira, esses silo os grandes sucrilicados do modelo eco
nómico, rolítico c sociul que aí está. 

O Senador Luiz Cuvalcante Jembrar-se·á, por certo, dos órgãos. d:as si
glas. dos progrumus que se sucediam c: se sobrcpunhum -já disse certu \1..:7., 

como que caledoscopicamente- puru, no final, não resolverem o problema 
da nossa Agricultura. Foi o IBRA, foi o INDA, foi o INCRA, foi o GERA, 
foi o GERAN, foi o PIN. foi o PROTERRA, foi o POLONORDESTE. é o 
SERTANEJO. Portunto, de siglas, de programus, de grupos nós todos j:í es
wmos satur:.~dos, c por isso, sem querer ofender o Senador José Lins. quando 
S. Ex•lc:u aqui os objetivos da reunião que csturia se re<Jlizando ugoru. sob a 
possível presidência do Ministro du Agriculturu, foi como se ouvisse tocar 
umll músic~ qucj[l ouvi, uma c:mtiga de que meus ouvidos já sc:c;ansaram de 
escutar. Porque nós ilustres Senadores, continuamos naquele mesmo ponto: 
repito; o Governo continua a movimentar-se dentro da rede, c, por muis qu~: 
!>c movimente, dentro de um~ rede nllo sairá jam<.~Í!! do mesmo lug~r. 

O Sr. Murilo Badaró (ARENA - MG)- Permite V, Ex• um :tpurte~ 

O SR. MARCOS FREIRE (M DB - PE) - Ouço o nobre Senudor 
M urilo Badaró. 

O Sr. Murllo Bodaró (ARENA- MG)- Nobre Senudor Marcos Frei· 
n:. o :1parte inteligente c: oportuno do Senador Luiz Cavulcuntc trouxe à b<.~i· 
la um tema que V. Ex• vem trutando com a suu rc:conhccid:a competência, 
m:1:-. dcmon:-.tru que os esteriótípos, muitas vezes, nào são rccomendávc:i~ n:1~ 
unúliscs que se fazem para puíses do porte geogránco do Brusil. O Senudor 
L ui~: Cavulcanlc tral à colação o problema do lilcool, ou seja. a solução do 
problemil energético do Brusil. E, ai,tcr-se-á de consider<.~r o problcmu do lu
tifUndio cun:wiciro do Nordeste, de fundamental importímcia puru resolver· 
mm. pelo menos cm parte, a grunde cncruzilhadu energé:tic;a em que nos en· 
contro1mos. Se V. Ex• volt;ar os olhos pura Sunta Cutarinu, há de encontrar 
por lia o problema do minifúndio assobcrbundo c inquietando as autoridudcs 
rc~ponsilvcis por aquele Estuda. Veja V. Ex• que silo vl!.rios os oingulos dc:ssa 
implutantc qucstào. E ela é tilo import;mtc que o Governo de boje como m 
de ontem, e certamente os que virilo, todos furão tentativas, com o upoio da 
Oposição, com as criticas d:1 Oposiçilo, com o objctivo de resolvê-lu, Porque 
i:, sem dúvidu :ilgum:1, um dos maiores desafios que se aprescntam uas olhos 
dos políticlls c Uos homens de Estudo. Concretumcntc, o que eu gostari:1 de 
n:conhcccr é que meUidus tomadas, como u du últimu semana, vêm sintetiwr 
unw preu~o:upuçihl do Governo, no sentido de crinr umu clussc média rurul, 
nu 'entido de fortalecer o miniprodutor c o médio produtor, llando a eles 
cnndi~,:llt:~ Oc, num futuro n~o muito remoto, terem, de Jiato, unm situaçiw 
que I h~.:' permita o USll Ua su:~ prnpricdudc c dLI sua própriil posse. Gr.1W ii V, 
h· 

O SR. ~!ARCOS FREIRE (MOB- PE)- Aguurdei que V. Ex•Nia 
rccr.:~sc ~c: í: :1 f:wor ou contra a reforma agr:íria. /nfc:lizmcntc:, não ~.:onsegu 
captar a pn~içiw de V, Ex•. cmbor:tjá o lenha feito cm rel:u;ào a do Govcrnu 

O Sr. 1\turilo Dlldurt) (ARENA- MG)- Lamento não ter sido bas
tante cl:ml. Ma.~. o que quero dilcr é que os estereótipos, muito usados para 
~c: tentar uma n:formulaçào du situação agrária do Pafs. n5o encontram uni· 
d:1dc: con~o:t:itual. E V. Ex• viu bem, no upurte do Senador Lui1 Cuvulcunte 
cm fttl.!c do problema do {tlcoo/, o relevo que o latifúndio cunavieiro do No r: 
de, te o1dquire numa oportunidade como essa. Nós todos somo~ partid~rios 
de uma profunda reforma na agricultura brasileira ... 

O SR. MARCOS FREIRE (M DB - PE) - Reformo ugróriu? Ou 
V. Ex• foge ao termo'! 

O Sr. J\lorllo Badaró (ARENA- MG)- Não, nüo tenho medo do tco· 
mo. Não tenho nenhum rc:ceio. Apenas os estereótipos c os J{ogan.ri: que nilo 
no~ levam a lugllr nenhum, se não considerarmos, realisticamente:, problc· 
ma:-. corno e~ses, colocados pelo Senador Luiz Cavalcante:, 

O SR. MARCOS FREIRE (MDB- PE)- Tinha impressão de que o 
Sen<.~dor M urilo Buda ró, quundo Deputado Federal, julgavu que havia uma 
unidade conccitu:JI em torno de reforma agrária, qu:wdo, por c:xemplo, o Se· 
nhor Presidente da República ;após 1964- Presidente C<.~stello Brunco --c=

:munciou a reforma asrária com todas us letrus, com todas as pompas. UI ~e 
vão 151ongos ;mos c Sua E.'(celéncia, inclusive, tomou Lili: a iniciutiva uud:J/, 
corajosa, que untes do Movimento dt: 31 de Murça erLI considerado subver
são neste País, dt: ulterur o próprio texto Constitucionul pura pt:rmilir a de~:J· 
propriaçào de terras cm l:uifúndios atrilvés de títulos du dí\lida pública, o 
qual até hoje não foi aplicado. 

O Sr. Aloysio Chattcs (ARENA- PA)- Permite V. Ex• um aparte? 

O SR. :1-IARCOS FREIRE (MDB- PE)- Neste momento faço algu· 
m:1s considerações sobre o aparte anterior: posteriormente ouvirei V, Ex• 
com toda sutisfação. 

O Sr. Aloyslo Chaves (ARENA - PA) - Então, aguurdmi. Muito 
obrigado. 

O SR. MARCOS FREIRE (MDB- PE)- Suu Exce!Cnciu, portunto. 
o Senhor Presidente da Repúblicu, arrojava-se cm favor du reforma ugrária c 
consugrav:J o Estatuto da Terra, o famoso Estatuto du Tc:rru, que se propu~ 
nha não apenas a medidas de politica ugrícolu, conforme con:;t<.~va do Item 
11, do An. 111, m:1s cl:.~ramentc::, no ltc::m I desse Art. ]9, a cxecuçüo da reform~ 
ugrúria. Logicamente quando sc: falu cm reforma agráriu, ninguém c:st:í de· 
fendendo os minifúndios, porque reformu agrária é um conjunto de medidus 
integradas que lev:1 em considcraçilo regiões, produtos, aspectos económico~ 
c aspectos sociais. Nilo é apen<.~s, por igual, distribuiçilo de terras, rlinguém 
d1rh1 isso, porque seria levar :.10 desamparo c à desorganiza.;ilo a economi:1 
;tgricola: evidentemente, há umu série de medidas complementares, desde a 
:1ssisti:nci;1 creditíciót, assislênciu 16cnica, aos preços mínimos compc:ns:1do
rcs, às !.Wrantius de merc:Jdo, ao sistema de comercializ:~çàà eficic:ntc, à edu
caç~o de base, à saúde, à hubitaçào, e tanta coisa muis. Mils sendo tudo isso. 
c:ssenciillmente distribuição de terras, emboru, logicamente, possa uti: impli· 
cur cm remembrilmc:nto de lotes, paru evit<.~r o minifúndio improdutivo. 

Ninguém neg:1, E.'(•, tão-somente, é que us estatísticas, entre elas algu
mas d<~s que citei uqui, comprovilm que nc:m o minifúndio nem o lutifúndio 
foram atacudos par;a valc:r. 

S. Ex', o Senador José Lins, fulou numa reunião ugora pura incentiv:1r 
o cooperativismo. 01imo! Somente que isso não é novid:~de. Reuniõcs o li· 
ci:1is dt:ssa natureLa vão se multiplicando esterilmente ... 

O Sr. José Llns (,\RENA- CE)- Permite V. Ex• um uparte'? 

O SR. MARCOS FREIRE (M DB- PE)- ... porque, nu verdudc, o 
r.:oopcrativismo de produção, que poderia trazer para os pequenos ugriculto· 
res us vantagens de uma economia muior de esc:1lu, ficou no papel, porque 
quem vem se beneficiando enormemente dos program01s, uti: ugora cstubeh:
cidllS, siw os grandes prllfJrietflrios, como muito bc:m ussinalou o Senador 
Lui1 Cavulc:nlle. 

Ouço o Scn:1dor Aloysio Chaves, para depois ouvir V. Ex•. Senador 
Henrique S:mlillo. 

O Sr. Aloyslo Chnn•s(ARENA- PA)- Nobre: Senallor MarCll~ Frd· 
rc, V. E.'• vem abordanllo esse :~ssunto que rc:dmcntc, por sua comple:dda· 
de, merece um c\amc permanente desta Casu, suhrctudn, no Bw~il, onde 11;1, 
indbcutivclmcntc, n firrnc propúsihl de levar a ~.:aho urnil rcfllrma a~rúria 
cumpati\·~o:li.!llllllls intcrc~'cs du Uescnvolvirncnto nacinniil. \', E:-.• mencio
nou, 1ne~nH1 rapidtlrnente, rhl ~cu pwnund;lrnento, <Hl re~pondcr ll Scn<tdnr 
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Murilo B;td;Hú, que evidentemente, nf1o se pretende instituir o minifúndio 
llC~te Pais, c teríamos e~emplos nagr:uues para des:u:onselhar qu:dquer SO• 

luçfw, que visasse :1 repartir de uma maneim, m:tis ou menos, igu:ilitúri;~, ;t 

terra ;Jos tnthalhadorcs. V. Ex•, com o conhecimento que tem, s;thc o grande 
mal ljUC ll miniflmdio c;tusou U Fr:mça, cm virtude de um urtigo que foi con
signalln no Código Civil de I ~04. que deu margem <to que se chumou rct;illw· 
mcnto ou p:m:clumentn da propriedade territorial, levando depois a um mo· 
vimentn contrúrio, de reagrupamento, para combater os terríveis efeito~ do 
rmnifUnllio. Sabemos que no Bmsil, sobretudo, no Rio Grunde do Sul. cm 
S;mt:l Catarin;J,jú surgiu de m:mcir<l muito accntuadu, gcmndo novo prohle· 
ma sodi!l, o minifúndio, Mas prccisumos, sem dúvida :ilgum:1, cuidar dessa 
reforma agrúria, considerando, como mencionou o Scnador Murilo R:.tdaró. 
:1s pcculiaridadcs de nosso Pais, c suu extr:wrdinúria cxtcnsno tcrritori;ll. 
Sabe V, Ex• que o módulo ruml nu Am:lzôni:ltcm uma dimcnsito, no Nor
deste terú outril, no Rio Grande do Sul possivelmente uma difcrentc, Com a 
c:-;pcriênciil c os estudos realizados nos diferentes países do mundo, sobrctu· 
do, dependendo da sua densidade demográlica, V, Ex• tumbém sabe que o 
módulo rural tem varindo de 3, 4, 5 hectares até uma área maior como cssu 
que mencionei, cm se tratando do Brasil e da Região Amazônica, Porque uli· 
nal u reforma agrária é: cx.atumcnte isso. A reforma agrária, palavras que 
muita gente menciona c poucos procuram delinir, deixando-a no ar como se 
fosse ulgo misterioso, a reforma agrária é a revisão pcrmanentt: das relações 
que ligam o homem à terra. E isto reforma agrária: c ela pode ser feita de ma· 
ncim pilcifica uu de muneir.t revolucionária. Os países que não fazem uma 
rcforma agráriil permanente: sujeitam-si: a um processo revolucionário dc 
tr:tnsformaçào da propriedade fundiária: c os países que fazem esta rcvisão 
permancntcmcntc estão dando solução para o problema social. de uccrdo 
com su:1 evoluçi1o dentro do descnvolvimcnto nacional. Eram css:1s ohscr· 
vaçllcs que desejava fazer, ratincando, em parte, os conccitos do nobre Scn:1· 
dor Murilo Badaró. de que devemos procurar uma solução, adequ;~da, que 
~c compatibilize, -com o estado de desenvolvimento dus diversas rcgiõcs bra· 
silciws, com u muior ou menor densidade demográlic:1 dessas áreus c, sobre· 
tut..lo, com o estágio utual da nossa ugricultura c :1 extensão tcrritoriul do 
Brusil. Muito obrigudo a V, Ex• 

O SR. MARCOS FREIRE (MDB- PE)- Agradeço a colaboração de 
V, Ex•, upenas ressaltando que no Brasil não se tem feito revisão fundiária 
alguma. Nem muita, nem pouca. Na verdade, tem-se mantido a estrutura 
fundiúrh1 scm ulteraçàes de profundidade. Os programas agrfcolas que têm 
sido anunciudos c postos cm execução, eles têm enfatizado é o dinamismo 
dus empresas capitalistas modernas, é a acelerada introdução de tecnologias 
:tvancadas, etc. Podcm até ter resuiU1do cm aumento de produção, aumento 
de produtividade:; uumcnto de PIB. Podem ter contribuído mais para o PIB 
nacional, m:ts de fato nUa têm resolvido os gmndes problemas estruturais, 
cm cspecial os problemas dos pequenos agricultores, daqueles que se dedi· 
c:tm ~obrctudo lts culturas de subsisti:nciu, aqueles que têm sido os grandes 
SLICrilicados do finado "Milagre Bra~ileiro". 

Ouço o ilustre: Scnudor Henrique Santillo, 

O Sr. Henri'1uc Suntllln (MDB- GO)-IIustrc Senador Marcos Frei
re, !;!Ostari;J apcn:1s de comentar uma parte do aparte do ilustre Scnudor 
,\loysio Clwves. Rc:~lm~:ntc se costuma dizer que: c:m nenhum pois do mundo 
onde se tenha feito uma rcfmma ;tgr{lria, renha essa mesma reforma logrado 
ê\ito, o que nrto corrcsrondc u verd;ldl!. Quem inclusive acutar rlenamcnte :1 

..:nm:citua~;Ütl dn ilustre Scn:1dur .'\lo}.'>Íü Cha\'Cs, ptHquc, de f:Ho, :1 reforma 
a~rúria ~c fa1 de modo •thruptn. ;~U"it\'~~ de um pro;:e.~so n!\.oluciunúrio, cm 
quase hH.lo o Ocickntc, Uc modo pcnn~111cntc c paul:nino, (,:,)~resultados fo· 
r;un :1dmirúvcis, foram muitn gramJcs nns pui~cs Jn Ocidente c também cm 
otllrm rahe~ dn Tcn:cirn Mundo, que C.~::w. <I•)S poucos, implantando uma 
\Crd;tdcira reforma agrúria que h:vr: en! considcraçüo sobretudo o problema 
d:1 pos~c t..lil tcrril, [~ \ú~icn que a reforma agrúria ni10 é apcnus ii posse du ter· 
r;1, ma~ é fund;uncntalmentc- como disse V. E1i.•- a po~sc da tcrm. aso
luçi"to Ú;l pruhlcmútica d;t posse di.! terra. Atu;dmcnte o que se vC:, mais uma 
vc:, cm ttlt..l:t a J';tsc de cri:~~i10 de c~pcctutivas, no meio rurul, faltava isso 
:~pena,, ('riou-~c uma o;éric d~: c:-;pc~.:tativas. após o t..liu 15 de murço, até mcs· 
mo unte~ da pmsc llo Presidente Figueiredo. Essas c:-;pcctativas continuum 
:tpcn;~, t:\pt:L'tali\·as, t'alt:tvu apcnm. que se criassem no rncio rural. c elas fo. 
r:un cri;1úas ;1gura, curnn p;1cntc agrícola. M11s na verdade csü'io cscondcn· 
du, 111;1i~ uma \'C/, atrú~ do hinmbo, dn cufcmismo, da modcrniliu;tw, um 
procc~~n L"rcsccntc de !.'aptalit.açiw dn campo que se fat. com a concentraçiJO 
na pn~'c d;J terra. O prúpriu INCRA, .~cgundn cstatbticus que V. Ex• c~tú 
11\u~trllndtl it C:1sa c lJIIC cnmultci t:nnhêm, no pcriudn de I'J7~j76, inl"orma
nn~ que do~ ~X rn!lhllc~ de hectare~ incorporado~ ii prnduç~o ;t~dcola llo 
P:1i.~. portantn cum abertura de lltlVa~ fnllllcir;ls, 75r:í. de~sa flrca toHII foram 
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feitos cm prnpricdadc.~ a!.'ima de 1.000 hcctMcs c portanto cm ult:1 conccn· 
traçito 1111 pnssc da terr<1. Ent~o. quero congratular-me com V. E.~•. ;Jpre~cn
t;lllt..lo t:unbém o meu ponto de vist:l favorávcl l1 posiçiw das lidcwnçus dos 
trabalhadores rur<~is, (lUC se reuniram cm Rr:.~sflin, hú poucos dius, c que: tum· 
hêm, nn seu manifesto, c.~tiul exigindo que se faça umu reforma agrária que 
cvit..lcntcmcnte não é apcnus um slog:m, nr10 é uma b:mdcin1 destitufda de 
fundamcntn, nno é Ulllil bandcira vat.ia. É lógico que eles estão se fundamcn· 
t;tndn nn problcmH dil posse da terra, m:~s isto apresenta uma série de coro· 
lúrins inúispcnsúvcis para que u posse du tcrru possa realmente render cm 
termos de proúuçito, proúutividaúc agrícola, p:1r:1 que u cconomi:1 do País 
s;1ia dc~sc hur:tco cm q uc se cncontr<l. Obrig;tdo a V. Ex• 

O SR. ~!ARCOS FREIRE (MDB- PE)- V. Ex• tem toda a raluo c a 
prnposiçr1o, entre inúmeras outras, do III Congresso dos Trabalhadore11 Ru· 
Til is, no que se refere, exat:lmcntc, a cssl! problema fundiário, é aquela que cs· 
IÚ vazada nesses termos: "que o movimento sindical dos trabulhadorcs rurais 
cxiju do Governo a imediata decisão política de implantação da reforma 
agrúria massiv:1 c drústica, visando promover a melhor distribuição da terra 
c modilic:~cõcs estruturais no regime de sua posse, uso c propriedade, a fim 
de :~tender <.~os princípios de justiça sucial e aumento de produtividade". 

O Sr. Jos< Uns (ARENA - CE) - Permite V. Ex• um aparte1 

O SR, MARCOS FREIRE (MDB- PE)-Ouço o Senador José Lins. 

O Sr. Jos< Uns (ARENA- CE)- Nobre Senador Marcos Freire, V. 
Ex• bem leu ai nesse documento que alguém está a exigir uma reforma 
ilgrí1rii.l drústicu c evidentemente não sei qual é a intenção, cm que sentido se 
:tplicil essa pal:~vra "drástiCa". Mas V. Ex• hú de convir, como homem inteli· 
!!Cntc, que :1 rcCorma :~grária é um meio, c não um fim Cm si mesmo. V. Ex• 
st~be que não :~tliantu, ubsolutamente, u simples distribuição de terra. O que 
adianta é u rcformu d:~ organizução total do sistemu produtivo corrcspon· 
dente li agricultura. Isso é que i: fundamental. V. Ex• se refere, por exemplo, 
ao problema da cana-de-açúc:1r cm Alugoas e Pernambuco, Pelo que sei, a 
í1rca de terru envolvida nil produção de cana, cm Pernambuco, é da ordem de 
quatro milésimos por cento da área n<.~cional c dc cerca de três décimos por 
cento da ÍITC:il do Est<Jdo de Pernambuco, ~claro que, proporcionalmente, 
isso rcprcsentu um pouquinho mais, já que a produção de A lagoas é sem e· 
lhante h produção de Sergipe: um pouco mais, em termos de percentual, 
sobre u úrca do Estado, V, Ex• tumbém critica o problema e alega que siste· 
m:llicamcntc os Governos prometem, discutem os problemas, analisa os as· 
suntos, diz que adota providéncias c V. Ex• não vê resultados, Isso, de certo 
modo, é injusto porque o que se tem visto, no Nordeste, não é uma estag· 
nação. Por anos e :~nos a nossu economia se estagnou no Nordeste brasileiro, 
mas, nos últimos I 5 anos, tivemos um uumcnlo da renda per capita, de mais 
dc tri:s vezes, t certo que :1 distribuição não foi uniforme, mas todas as clas
scs se hcncliciuram. Não. há dúvidas de que os programas atualmcnte cm :~n· 
d:tmcnto, como o POLONORDESTE, o Projeto Sertanejo, o Programa de 
lrriguçrm, o Programa de Agroindústria, ni1o estão com as dimensões que 
dcscj;tri:mws, mas si10 prugr:mws de grunde objctividudc c que têm trazido 
um;l gmnúc cnntrihuiçào par:~ :Jjudar us cl:~sscs mais pobres do Nordeste. 
Ni1s mesmo, n;1 SUDENE, tivemos a oportunidade: de trab:ilhar com muis 
de ~50 coopcr;Hivas instal:tdus no Nordeste, pda SUDENE. Não é muito, 
t:dvc1 nrm scjil o ncccssúrio, mils isso significa que h{l um esforço na dircção 
de melhori:ts ~uh~tanciais no Nnrt..lcstc brasileiro. E. uinda, 11 vcrd:1dcira rc· 
forma agrúri;t, nohrc Senadnr, é :1quclu que leva n upoio tot:il aos <lgriculto· 
rcs. N~lll llevcmns pensar ~implcsmcntc nunla rcformu drústic:t de distri· 
huit;iltl de tcrr:1~: devcnws pensar numa c~trutUfilÇriO mais adcqu;Jd:l do ~is te· 
rna produuvo, numa mclhnr Jistrihui~;r1u da rcnJa E V. E~• vê: se a.-. medi
da~ -.r1o adotada~ twri pa.u/1 ela~ mclhomm. Na scnwn;1 p:~s~ada, V. E:-;• teve 
um C:\cmplo. nJn de palavra~ ~oltas <lll vento, mas de medidas cfctivas ;u.lot;l
da~ p:1r;1 ajutl;1r n ~ctnr :1~rúrio hrasilcirn c que na minha impressão, no meu 
cntcndimcntn, vrto ter urna grande rcpcrcu~~iuJ.-.ohrc ii economia t..la t.om1 ru· 
ral brasileira. btc, o meu ponto de vista: ni"w podemos ser contra u reforma 
<tgrúri:l, ah~oltHamcntc; hü, ê claro, /tHiilS em yuc a reforma ê rn;.tis urgente c 
nutr•1~ cm que ela i: dc-;nccc~súri:1 no nwmcrtlll, Ma~ 'illlllll'i, realmente, favo
r;hcb ii rcc~!rutur;tç[uJ, i1 rcorg;mit:u;fln, a um apoio maior, ul!mrass:1ndo 
toda_-. a~ diliculdade~. para que possamo~ ajud;H n ~cl\lf ;t~rúrio hrusilciro. 
Muito ubrigado il \'. h• 

O SH. MAI!('OS FREIRE i~!llll- 1'1'1- ,\grade><> a V. h• 
1\ rcfnrma a~•ri1ria i: nc..:c-.~úria cm al~un-. lugilfc~. m;tÍ\ llr)-!l.'lltcmcntc 

cm un.,, cm outro~ mcnm, 111<1~, de rcalrnc~mn, liÜtl ~c J'at, nem cm um nem 
cm 11111rn lll)!ar 
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O Sr . .lu~l; J.im, I ARE~~\ - C I:) - V b;• c~tú cn~wnado. 

O Sk. :\IAHC'OS FHEIRE (:\1DB- PI:)- hidcrucnH.:ntc yuc n;'tu 
lt\1.! a \'I~ÜtJ unilateral d~· ditcr que a rclorm:r ;r~r:'tri;r é :rpcnas a diMrihuiç[ul 
de terra. J:r assinalei, :ttjUÍ, LJUC é um complexo de açi)c~ c ntcdid:ts integra
das, dc aroio, de ajuda, de incentivo. 

O Sr . .José l.ino, (,\RI:!'JA- CE)- E que cslftn ~cndo tnmadas. 

o sn. ;\I ARCOS FREIRE (MDB- PE)- Em rclaçitn :r nu:didas an
tcriPrmcntc aUotad;ts pelo (lnYcrnn, aclln que cabcn;J aqui o diagnósti~.:o 
dado pcln Banco MunJialcm rclaçiw it4LH!Ics progr:una., antcrinrcs, collltl o 
I'IHlTIJU.t,\, aljuch.:s que for:un fcitm ii trê~ por qtwtra pelo <inverno .. 

O Si- . .Jo,..: Lin' t:\KEl\A- CF)- V. [-.;• i: de opiniitn4m· noio dc\'c 
ha\cr ma1~ nwdan'-'a .. 

O SR. MARCOS FREIRE (MDB- PEJ- V. l:x' pcrmit;t 4ue n:~pll!l· 
da ;1u apan~· que anteriMmcnt~ lhe cun..:cdi; dcpoi.'t, ouvirei Jlil\amcntc \' 
!·\• cum '>ati~façihl. 

O Bam:n Mundi;s!, cx:1rninando os programas antcrion.:~ d11 Go\crnn. 
Jj~..,c que c!t:~ cronnmuitn bom, ma~ ni'w wm ü C'>:o.i:nci;J do proh!cnw. lJUC cr:1 
u pruh!cnw da terra .. ·\!-isim sim csws última~ mcdid:ts dn Gllvcrnn, alguma.\ 
dela~ ro~itiva~. nutra~ iLSscmc!hml;Js u anúncio.~ anteriormente feito:-. c que. 
:111 fim c an~.:aho, hcndiciar:~m :~os grandes rroprict;'mu ..... aos grande~ capi
t;~!i ... ta~. 

Ni'1o tenho porque ncg:tr que houve certo resultado palp[Jvc! dc:-.~e~ rro
~r;lmas, implant;.Jdt>s nn P:Jis. Houve. O Senador Josi: Lins falou cm aumen
to da rcndilf~~'' al{liltl, falou cm não cstag:nuçào da cconomi;~. Eu mesmo jú 
h a\ ia me anu.:cip:n.h1; acho que houve uma din:uni~;u;àu m;~ior d;~s cmrrc.-."~ 
capita!i.'tt;ts c conseqUentemente um;,t produçlto maior, c ati: mesmo uma pru
dutivid:túc crc~centc. Houve uma expansão suhst;mcial de empresas a~ropc
cu[trÜt!>, huuvc a divcr~iticaç:ln do~ c:unpos da produçi'ru, o corhumo m:1ior 
de in~umn~. Je fcrtili1antc~. n U~ll mainr de tmtorc~. o aumento na produçüu 
agrícola tutal, enlim, :1\endeu-~c. ta!Vc/, melhor Ü demanda C"<tern<L. Mil" 
este C o punhJ dc vi~ta csscn~;i;tlmente t:Cllnúmict>, t~u do Oll!r:u.lu du Gllvcr
no, c~qucccru.Jn-~c do ~m::ia!. ~a verd;tdc, cmprcgarum-:-.c cstimullb úc tod;t 
nrdcm, i~cnçllC)I lis~.:ai~. im::entivu~ financc:iru~. crédito~ iiJUW.'t \Uh~idiadn~. 
prcç'" ~ompen~adure~. essa t;ni ... a toda; rn;.rs o~ problemas maiMc'> ni"tn fo· 
r;Lm ;L tingido~. indu~ivc a!gun~ de nilturc~•l cconômÍ.::;I. 

O prllpriu Pre.'tidcntc Cic:i".:!, 4uand'' as~umiu - !emhro-mc hcm -
cht.:~1JU a ditr.:·r. crn [IJ75, apc.'l;,tr Llm progrJ.mas impaC\llS dLl Gcncr.d ~lédici 
ljllc "( .lll(runtaJ:.r cum a 11\JS~il populaç:'1u c nmsa r.::~:tcn~üutcrritnmd, chc
f.!illllll~ .1 llln:t condus:1o rc;.tlmcntc dc~alcntador'-1: rrl1du1inw~ muito !'lJllt~.:n 
C Crll fC~ra CLllll hiiÍXil flroJutivjd;uk". 

Pnr >~Utrn l:u.h1, o~ rro!lr.un:.~s d•' Gu\'erno nüo ti:rn rcsll!vidn ~ohn.:tudu 
~~~ iil:trmantc.'t índice~ de il!_!fa\';.LIJ1Cntu d:1 pohrct.OL c dL1 dc~cmprcgu; ~ohrctu· 
dn i-.111: nüu vêrn rc!>nlvcndo ll~ grande~ problemas do povo hw!>dcinl. 

O Sr. Aj.:l'nor 1\.luriu (MOB- R~l- Pcrmitc \'. E-'• um aparte'.' 

O SH. :\I ARCOS FREIRE (,\1 DA - PE) - Ou~.,·o o nohre Senador 
:\g~.:rwr M:1ria. 

O Sr. ,\gl·nur Murin (MDA- R!\')- Senador t\·f:trcos Frcirc.n GoYcr
no. mais urna \'C/, ni'w ~.:uida tlhjc:tivamcntc do problema dói il,!!ricu!tura hra· 
~ilcir:t, /1:1j:1 VÍ'>ta l[UC n[tll llllHlífit:llll ii Jilo~;nfia tributúria, que CStf.t a[ C/ll• 

pnhrcccndn ;1 nns>ta l:tvnura. O rrohlcrna dll Brasil, hoje, nno é nem o da tcr· 
ra, r~lfque se o pr1lh!t:rn.t fm,c a terra, a4udc.; quc a possuem viveriam hcrn. 
1\o cnt:lll!O, lh pequt:lllh e rnédins prorrietúrio~ de terra do Nordeste 
pro/etaritar:nl!·,l' dl' tal marwi1:1 ljue 95r·; Ja,Juclc'i que ~.:uid;un da terra, de· 
\·cm tanto an li<rncn dn Bra'iill[Ue ta!vc, niltltcnham como pagar, porque n 
tributo i: dn tipn medieval, O Tri!nJtn incide no prúdutn hruto, pela tran
''11.':to comcrci:d. O :wricult1lf paga n impusto pela orera~.,·r~~, cornerci;il c nl1o 
pnrquc tr:Lha!hnu, prLllhtliu c ganlwu dinhcírn. Ele paga irnpostn pMljUt: fet 
urnatrarbat.:ihl cunu:n:iill. E um impostn tcrrivcl. Ele sofre umainciJi:ncia lis
c;tl na 1lfllcrn dt.• 17Y'i, incidindo sobre n prnduto bruto da mlLLl dele. Ora, 
omh: .iú .'te viu falar llLI mundo, ljUC a pc:o.SlJ;L pague tributo p;tra trabalhar'! O 
inqw~tn, .\C)!undo a l'ihl)lnli;L, dcvc incidir ou deve fatcr o homem pugar, do 
que ganhou, alguma ~o•oi"a ao Cim·crrw par:1 ter de vült;1Ll que pa~ou, cm hc
nelkin da cnkth id:uk Nu Bra~il. ni\o. A pcs~na vai vender utguditn c sLlfrc 
urna trihut:t'-'Ün dt.• I 7Y'f incidindo snbrc aquclc aJg,ldito. Se ele deu lucrn, 
pil)!il: w 11Ü1l deu !uno, t;rmhém pa~a. btl.' é n primcirn pontn. O St:!lllllllo 
pnn111 ~ 11 prúpricc hnmc1n. () llll~..,o homem ~ntllinua njcca-talll de l'em arlll'> 
p:"''1dn~. ,em pmkr de hilf)!illl!iil, ~CIIt J1Lidcr dc ll>tdiL Ek· nilil '>ilhe fai.Jr. 
n:-111 ~<~hc ii1Hiar, n:1n 'ahc nada. l: 11111 io!!adLI na ~ar_1cta. r\11 r\1mle,tt.', LI l111· 
rllnl1n:llli.:1Pl11tll. 1-'k n,u1 ,;illl: wtr:11 1111111 h;lnCL1, ~~~~~~ te111 'en~ihi11d·o~Je ;d· 
!'lltlt:l () <iil\t:l'ttll, t'tlli111. n:111 pr,·pH.t.l~ .. :J'I:ttura .... O hnmcm ~ \'i..,tn apcn:1~ 

~umn Jn\lrtllncnto Ue illll c:tpit;d quc estrangula :1 ccunon1Í<I nacinn<LI; in.,tru
mcntn lh' um capital que. au' pou-.:o~. lt:va o rovo <lll dt:~únimo que C!>tiL lltlS 
dc,trllindn. h!a i: :1 rcalidadc ÚiJ nos~a a~ricuhura, Senador \1an;:n_., Freire:: 
cHI u Gm·crnn, nhjc!i\'amentc. olha o pmhlcnw, tcndo a a~ri.:ulturil conw 
lllll ~ctur rrivilct!iado nu nfw vai fil/t.:r nada. o que o GoYcrno quer é tirur 
prnvcitn d:1 agricultura: clc confess;J que não quer a.Judiir a íiFricultura; cnn· 
fc,"l que qucr tirar provcitn da agricultura c encher a panela do povn. O 
prnhlcma n:'u1 é c'tc: clc tem ljUC prncurar servir a ag1 kultura c niw :-,c ~cn·ir 
da a~ri~.·tt!turot. o·prohlema é muito comp!c·w, ma~ digo a V. E.~•u se!luinte: 
n (iMcrrw, ou n~~~ c~lú hcrn intcncill/l:tdo ou não sabe o que c~tú f:ucndn. 
Ma~ n (inverno cstiJ errado. Muitll ohrigadu ii V. E><' 

O SR. :\1..\HCOS FHEIRE (,\fDA- PE)- V Fx• tncou num pontn 
LjliC pode parcc.:cr menor. 11111~ ljllt: é u linda rnc:1da, pelo meno~ cm flJrtc, 
rara mu~Jr;Jr c.:nnw aquele, prngrarnas :mtcriorc~ dn Govcrno, muitü., deles 
tc\tualmcntc ditcnJCJ 4tH: vmh;un cm ravnr do pequeno c dn mi:dill agrtnll· 
tnr. /)CJ rin:J! <L de ... n:Lil hcncl'ic.:iavam. v. Ex• di~~c que, muita~ \'C/CS, o flCl.jUC• 
JHl <Lgri~.·u!tnr n:·m ~ahc nem entrar nu huncn. lm~ginc V. b• .'te ele se c:1ndi· 
Jat<Lr a ter inccntim~ fi,cai~ e financeiros dt: GoYt:rno, para os quai\ muil:t.'t 
vc1c" ~c cxi~c prnjchl:-., técnic:Js, escritório . .;, uma si:rie de Cllisas mai ... ~ Rea!
rncntc, muit:t.'t \'ctc~ o pnhrc dll homem n:so s:rbt: nem ler. muita~ vele~ i: um 

an:dlitbctu, apesm de hom trahillhador c dt: construtor da riquct.:t na~.:ion;d. 

Ent~o ..;c fat tudu quantu i: c~pi:dc de pl<tnos ~ofisticados que, no final- o 
Governo .;abc-vai bt:ncficiar lh podcroso'i. E o rcsultado ai cstú: as mcti.b 
do li P~D. por cxcmptn. ni'to for:trn alcançiid:Js. Delfim ~cito- não o ~fi
ni~trn da t\gricuhur;1111a~ o Ministro :tntcrior que ele era- falav:~ atê num:~ 
rcvnluçào Yt:rde neste Pab .. Estú :ti a n:vo!uçào ~·crde ii vista de todo~. de 
um Pai ... tiin cxtcn..;n t: tàn ri<.:o c: que. entretanto, 'ie tr;~nsformou em imrort;t
dnr de alimcnto'i hft..;icn .... 

O Sr, Agcnor :\1uriu (MDU- R:\J- Scnadur ~I arco, Frctrc, a~ c'tr:1· 
da' vicin;li~ fi<.:;1ram a criti:riu da~ prcfcitur:1' lJUc cmrohre.:cr:tm. u .t!!ricul· 
tllr n:ln tem cstr:tda~ para cxporti.lr os scus produtos; a' c~colas dittona rural 
têm, 11 PiltWmcnto Ja~ profes~OTC\ a criti:rio d;.t.'l prcfeitur:t~ ljUC n:nl !~lll 

dinheiro. Um:t profcs~ura, no c:nnpo, ganha trezc:ntos, quatrocentos crutci
flh. :\;to nlharn com sentimento, ntll) olham com ohjetividadc, nüd Lllh:1m. 
enfim. rara t:"'t:J cl;r, .• e. Querclll ~e servir d~l;1, mai~ um;~ vct. Ora. Scn:u.Jnr 
\I arco' hcirc, dtc~;J. :"'lh .::hcganw~ ii um ponto neste Pah cm 4uc tcnH" 
Lhll~ cammh1h, nu a t:Chl~illl.'ttl.::i:J! cnquantn é tcmpll, ou \'~111lllS \·nll;H :t ,cr 
~,.·ll!l'ni:1. lnfc!inncn1e, c-.t;t ~a grande rc:;.Liid;Jdc. 

O SR. ~1ARC'OS FREIRE (M DA- PEl- Podemo~ di1cr, mm elcttl\, 
qtH.: o problema d:~ agricu!turJ nàn c~tá fC.'tolvido c: nilll vai !>C re..,nher 1.'\Jill 
medidas dc.-~c ti pu. E tanto ishl é verdade que:. dcrnis de tanto~ ann:. .• dcpnl" 
Jt: ta/ltLh prngr:tma~. de: tanlllS rl:mns, de tanta'i J'lrome~~~~~. a apricu!tur;t, 
crn 1crmm rci;HÍ\lh, ~c atrasou nwís ainda, pMquc se: distant;ia t;aJ;J \'ct 

mai!> do ~ctnr indu..,tria!. 
Ou'-'n ,, Senador Eve!úsio Vieira. 

O Sr. EH•hhiu \'iciru (,\1 DU- SC)- P:JTahéns a V. E\• pela magnilk1 
.Jrpumcntaçi'ttl de ctmvi~.:ç;'Lo cm favor de uma tese e·Hremamcntc \·úlid:t, a rc· 
forma agr:'lria. Parahén~ pelas m;1gnilicas adesões que: rccchclt ne ... ta wrdc. 
de elcmcntm de c.xprc~s~n da ,\liança Rt:nov;Jdora !"acinn;,t!. ScnaJtlT l.uit 
Cavalcante, Scrwdllf ,\loy:-.in Ch;JVe~. c, por ü!timn, ll Scnadelf Jo~i: Lin,, to· 
dn' 'c C1l)!aj;Lild!l na te.'tc dt: \', Ex• O Senador .Jm~ L1n~ a pena~ culth.'.JIH!LI 
t:rn dúvida ~c 01 rcf,1rma deve ... cr pratic;~da agora ou <~m<tnht1. \'. I:\" t1.'111 r;1· 
,;Ln, a' mcJtd:h a t'avnr da agropc<.:u;'JTia hrasilt:ira, :tnunci;tda~ 1101 ú!linw ~~.·
mana ~eriJo Jc ... i)!nil'icaç:to, :<~c e\C~ltl:ld:ts. E m<tís, se <~companhadi1' de tllt· 
tra ... mcdida~ de rrofunJiiidc, Jc urna po!itic;t fundí;úia indispen~:'n·cl. ~i,tc· 
ma de ~.·nmcr~o:i>~lit:lç;'hl, institui\i'Hl dll seguro agrúrlll, alémLht ,,:riaç:111 da~ c,. 
~.·nl:t'> ti:cni~a' h:'l'ik:t~. de nivcl mi:dio c de nivc! supcrillf, par:1 w preparar 
urna )!ama ~'llllrrnc de técnico~ c levar an conhcdnw11u do agricu!ll1r dn 
i"'lmlc~tc dc~tc Ura,il :1s 1\lwa ... dc\cuhcrt:ts no campo du it~fl'rccu[1ri:t, r:n;~ 
... c ;do..:all\'iH mai~ prLIJutividade. As mcdiJ;~~ anunciad"" na Ldtnn<t ,emana, 
,c c:\CI.'lll:tda-. c scguid;ts Uc mcdiJa~ de prtlfundid:tdc. nt'ls c:-,t:lrenm~ tcndn a 
reiLlrrll:l a!!r:'1ria que\', Ex' c nutrn~ homem d;~ Ornsiçi'w defendem, hú mui· 
tn ... ;nw,. Sl1 <~i cncnmraremos n caminiHl para rl'ilhilitar c~te P;ti~ c m;trdwr· 
lllll' p:1ra n ~..,I;L~Ill de Na'-'i'Hl de~cnvn!vida. hlra di.'ttn, n:to h;'l po"'ihdld;t
llc' ht;'l ai ;1 ind1car a nm!>a di\· ida e\ terna. 

O SH, \IAHCOS FIU:IIH: (\IDII-I'L)- \ h• !'t•t :1 o,;,clc1~·a._·;'1o1.k· 

\Ida. que ~,.·,nnplcnJcnta a .... Lr!!lltlll'ntilc;i'lc ... e\rcndrd,l' Jlllf millllh:•.t;lt;nd,· 
.J:t i[lll' \ L\• lalcHI 11:1 a1k<lll \irtu:t! de St:nadnrc' :Lfl'lli,LI,, cu 1n1.1 

qu~·. p:~r:~ n:11' pt·rdL'/ a .1dc...:1<1 d11 Sen.1d11r 1P'>i: I 111\, [lhld.I..:·.Jr 11 lnlllll "rl'· 
1•11'\ii;J dr.l\11~-.~ .. liJil' (111 lh,Lcl11 .\<jlll t)l:.111d•1 "i I \' dl'o,l' ".tl~·ucm I''LJ nr 
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t:ind1, uma "reforma drústica", sem dúvidu, o representante do Cear:'! fct 
critil:a implici\:1 a cst:l cxprt:ssi'lo. 

Em primcirn lug:tr, ni'w foi "um alguém", foi o I 11 Congresso N;~cional 
de Tr~thalh:tdores Rum is, n:unido cm Brasília. Portanto, ni'lo foi ":tl~uém", 
ftli um:t classe, a ~:lasse dos Tmbalh:u.lorcs Rurais. 

Em :-.c~undo lugar, quero lc.:mhrar a S. E.,.- que foi Supc:rintcndentc: 
Ua SLJ DEN E, ante!'~ havi:1 sido Dirctor do DNOCS, port:tnto, intciramcntc 
llllcgr;n!o ao si.~lcnw de forças dominantes nc:-.tc Pais- que este termo, usa· 
do :t~{lra pelos tr:lh;dbadon:.~ rurais, jú h:1via sido utiliz:u.Jo antes, ni'w pck' 
~IDB. n~Ul por alguém pro~cssadll ou subversivo, nHIS pelo rrúprio IBR:\, 
:1tua! 1 NCRA. S. Ex• poder:'! con:-.ultar, vct que Uispllc de tod;t!'l as condiçllC!'I 
Je fati:·lo, esse~ dadm. 

O nohre Senador José Lins estmnhou, licou curioso, se arrepiou, talvc1. 
com o tcrmo "rcform;t dr[J.~tica". Eu pediriii u S. Ex• que consuha:-.sc ü.'i 
.·\nai~ d1' hoje INCRA, que, quando era IBRA, realizou o I Scminúrio Rc· 
ginna! dt: Reforma Agrúriu, no Rt:cifc, cm 1970, cm que, entre outra~ rccn
nlcn~at;iH.:s, fatia as seguintes: 

!) cfc.:tiva intcgr:.1ção Ua n:fornw :.tgrúria nos planos governumcn· 
tais, como meta prioritúría para o dest:nvolvimcnto do Pais; 

2) ii reforma ugrúria dew ser um proce.'>So massivo, rápido c Urústi· 
cu de distribuiçào das terras inc.xploradas ou m;1! utiliz:1d:.1s. 

Port~mto, S. Ex•, de agor:t em di:tnte, vni estranhar, nfto a lingu<lgcm do 
II! Ctwgrcsso Nucional dm Tr:tbalhadores Rurais: S. Ex• vai rccliim<tr dos 
órg~ws otici:tis que, em 1970, usaram eSSii mesma expressllo, hoje repelida 
pelo "')hrc Scn:tdor da ,\RENA. 

O SR. PRESIDENTE (Almir Pinto)- O tempo de V. Ex• jú cstit csgo· 
wdo. 

O SR.l\IARCOS FREIRE (M DB- PE)- Tentarei concluir, Sr. Prc
sidcnt~. 

Mus, vou mais ali:m, porque também nào vou deixur o INCRA, ou tl 
c.\· I BRA. exposto ;1 incompreensões. Ele justificava- e ai talvez S. Ex•. o 
Sen;.t~or Josi: Lins csclurcçu c se tranquilize os te: r mos c:mpregados "m<tssivo, 
p<~r>t hc:nc:nci<tr :.t grande muioria dos trabalhadores; rúpido, par<~ iilingir su;~s 
prindp+tis metas ii curto priizo, no máximo lll unos; drftstico- foi (l termo 
g!os:td(l pelo ilustre Senador do Ccmá- pura modilic<tr a c:strutura !;ttifun
Uiftria c as instituiçln:s ;macrônicus, supewdus quc se t:nquistarum cm seu bo
i o" 

Porque, Srs. Senadores- acaturei a advertência de V. Ex•. Sr. Presi· 
dente- na vcrdudc o próprio IBRA, naqucl:1 oportunid:1dc, alertou que a 
t::nf;.1sc deve sc:r dad:t ao fundamental, que é :1 redistribuição de terr:ts c direi· 
tíiS, ~crll o que cMrcria o risco de destorcer o processo, inccntivando medida!'~ 
complementares c accssóriiis em Uetrimento do principal c fundumcnta!. 
Pnrtíln\ll é o próprio orgunismo olici;.tl que d[t cobertura tt tese Hlstcnt:tda 
pelos uaha!h:1dorc:s do campo c pelos que <~qui f;.lzcm ii oposiciio, nt::-.ta Ca· 
sa. 

O Sr, José Uns (ARENA- CE)- Pcrmitc V, Ex• um i.lpartc'! 

O SR. MARCOS FREIRE (M DB- PE)- Com " li"nç<l d<1 P"si
Ji:ncia. tcn:i satisfacrw de dar nov<lmc:ntc o <.lpiirtc u V. Ex•. 

O SR. PRESIIlENTE (t\lmir l'into)- Apcn<~s <1dvirto" V. Ex• 4ucj<1 
ultr~tp:.t~~•t de 1tJ minutos do seu tt:mpo. 

O SR. :\I ARCOS FREIRE (M DB - PEi- Agradeço " lihcrdudc d" 
M~·s11, illiiS cntcndo a suu .'iunvc.: advertência como .'iutil consc:ntimento ;, con· 
ce~srm Un <lpitrte :10 nobre Sc:nador Josi: Lins. 

o Sr •. lusío Lln!'I{ARENA- CE)- Nobre Senudor Marcos Frdre, nin· 
f!Ui:m cm si'1 cunscii:ncü1 pode ser contm a adequação dos fatores uo sistema 
prm.iutivn. E dentro Uc!'lscs fatores, um delc:s, o fundumc:ntal para a <Lgricul· 
tura. i: :t tcmt. Apenas nito devemos entender rc:formii agrária como u sim· 
pb distribuiçi'Hl datcmt c. aind:t nwis, corno sendo principalmentt.: :1 Uistri· 
huiç:111 da terra. Nomelt mmlo Uc entender, :1 expcrii:ncia dos últimos anos, 
a dc!'lpt.:itn do plancjamcntn Oll Jus indicações fcit:ts relo INCRA ou por 
q ucm quer qut: seja, llóllJlic!a época, <IS e.xpt:riências Uos últimos anos nu~ 
uw~t rarmn qut: íl prnblcrna i: cornp\c:w c que a vcrllaJcira reforma agdtrin 
tcnt que ~c r tro11ida do bojo de: lnna si:ric dt: rncJiJa~ muito mais ampla~. por 
ncn1pln. ~o:onwt:'~lll~ lJUC a~ura c~tün sc:ndn adotadas. Mui:n nhrigaJo a V. 
F.\' 

o Slt. ,\ L\IH 'OS FH E lU E (i\ I DB - PE)- t\ cnlm.:at;i1o que V. E:oo' l'c1 
11:·w lllil\:1 em nad;t, ptHLJUCj:'t tivcmm Dptlrtunid~tdt: de c .... plidtar. c:~atamcn· 
lt:, l'...,\e li,, de 1·:tl'Í1ll'Íili•l 

O Sr .. Jo .. lo J.lus (ARENA- CE)- Significa que nào ~essencial e nós 
c:stamns Jc at:orUo. 

O SR. ~1,\RCOS FREI!! E IMDB- PE)- ... mmtrundo 4uc não<. 
.~t:nitn, um:1 açi'JO intcgr;~d:1, 11111 cnnjunto de mcdidus integrudus. Mus discor· 
l.!tl de V. E\' quanr.lo nrtn llit que i: cs.~t:nci:tlmentc distribuicihl de terra. t\Í. 
disl'ordmntl~. l'rontalmc:ntc, porque i; csscnci:drnente isso, embora 11~10 scju 
:tpcnas i"o. Ali:h, o Brasil ~c.: comprometeu com a reform:t agrúri;1, quando 
a~!'linm1 a Carta de l:lmta de! Este, c:rn 1971, obrigando-se a: 

"impul.~ionar prngranw de: reforma agrúri:t integral c:nc;.uni· 
nhad;1 i1 cfc1iva tran..;fnrmaçi'w, nndc for nt:ccssitri;t, das estrutura~ 
do~ inju!'lttl~ si~tcmas dt: posse c uso da terr:1, a fim de substituir tl 

rc:gime Jc latifúndios por urn ~istctna justo de propriedades." 

O filto i: que isto tem siJu elidido permanentemente:; h[t 15 anos, fc:z-se 
n t:'ilatuto Ua terra, par:t uns atê in.~uficicnte. Pois bem, nem sequt:r o estatuto 
d:1 terra, lltl que ditia respeito;, rec:-.truturação fundiúria, foi cumprido. N:~ 
vc:rdadc, sucedcram·sc uma série de programiis cspecíncos c elidiram sempre 
o princip:d. . 

Como disse o Uunco Mundial, aqueles programas não iam ü essênl'i:t do 
prohlcnHI. Conseqüentemente, Sr. Presidente, Srs, Senadores, estou aqui 
par:t me congratular com o:-. trabalhadores rurais do Brasil, com as conclu· 
sõt:s do III Congresso Niicional dos Triibalhadores Rurais - c o fuça cm 
nome du bilnt:;tda doM 08, no Senado Federal. Muitas coisas m<tis h:ri~mos 
a filiar, mus não posso tangenci<tr às advcrtê:ncias da Mesa. Pclo contrário, 
queremos agradecer essu liberalidade, e me reservo para numa próximu 
oportunidade. continuar a cxuminar esse importantíssimo problema, que: é o 
problenlil du tc:rr:l, que i: o rroblemii da <tgricultura, que t: o problcmu da rc· 
forma tlgrúriu. 

Os rrabalhaUorc!'l rur:lis do Brasillavr<tram um tento, quando se reuni· 
r;1m nu Cttpit:tl Fedcr;tl. qu;mdo encheram literalmente os salões du sede 
onde se cfctivou o Congresso, c: lá. com independência, com autonomia, 
;1plt1udin1m Ministro de EstJdo e vaiaram Ministro de Est<tdo, Num e noLl· 
tro c:1so, mostraram. :ttr:tvi:s de manifestacões esrontâneas, o seu agrado ou 
o seu dcsugr:1do :ts orientucõcs governamentais que possam vir em favor. ou 
que possam contwriar o:-. legítimos intcrcsses d<l cl11sse trabalhadora, c:m es· 
pcciu! dos trabalhadores rurais. Sào elt:s que, nos campos, constroem u ri· 
í.!Ue/it Jcs.~e Poli.~. cm t:.'lpccial, os rc:quenos agricultorc:s que são os grandes 
!'l<lt:rificados de um modc!n cconômico, politico e social, qut: nos foi imposto 
pda forç:t. hsc pesadelo h(t de itC:tb:tr p:tra que, neste P<tis, todos tc.:nh:un 
tlportunidadc de: f;.1tt:r da a~ricultura :t gritnde ;ll:~vanca do desenvolvimento 
nadnna!. (Mulltl hcm~) 

/JIJ('['.I/ [.\'TO A QUH SE REfERE O SR . .\IA IICOS l'llff· 
RI:. 1:,\/ SEU fJ/SCL'RSO: 

OISTRIBUICAO DA PROPRIEDADE DA TEflRA 

CADASTRO 00 IBRA- l!J65 RECt.LlASTn. DO iNCRA- 1872 
ESTAnC-LEC. AREA ESTI.bí:l ECIM. AREA 

CI.AsSIFIC, t~" IMOVCIS % "' % N" IMOV •• H• '" Monllúndio 2.76G.201 75;8 45.021.1:15 12,5 ;>,4J7,CJ'll 72,0 46.1'/ú.871 12,4 
L•tllúndoo 70::.&60 2t,9 :175.2\l.I.QO'l ü2,9 7117.:no 23,0 :lli3 C.lU.B51 7e,O ~~ = Empr•. Rur~l 66.:!56 2,4 16.4!l!i.!ll4 ,,6 lt.] ilO;' !j,Q 3~.1!.i1.41i!i 9,6 

ror.o.,~ J.li46.111 100,0 :m.~75.1JII 100,0 J.J87.17J tOO. O J1\l.275. 1117 tOO.O 
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DiSCURSO /'RONUSCIA DO /'E/.0 SR. ,\fUR/1.0 IJA /i,J. 
RO N,l SESS,iO DF: 29-5-79 E QUE, ENTREGUF: ;, RF:V/S.:IO 
/JO 0/IAIJOR, SE/1/,f I'UBUC!DO /'OSTF:/1/0RMF:NT/i: 

O SR. MUIIILO DADA RÓ (ARENA- MG. Para ~i,cutir o projoto.) 
- Sr. Presidente:, Srs. Senadores: 

Aind;.t que o nobre Senador Itumar Frunco julgasse que suas pulavra~ 
não c:stuvam scndo objeto dc nossa melhor atençUo, nós ouvíamo~ :1tcnt:t· 
mcntc o ~cu discurso em favor do projeto de suu autoria. que tem como obje
tivu proibir 11plicacões no mercado financciro pclas pessoas jurídicas de di· 
rc:itu público. 

O projeto do nobre Scnador mineiro tral ~ baila um assunto c.!:~ maior 
importúnci:1 que tem, inclusive, mcrccido da parte do Sr. Ministro d:1 F:llcn· 
dtl uma atcnçilo priorit~ria. 

Quundo o Brasil decidiu por um sistemu finunceiro que colimava illl· 

mentar os nívei!i de poupunça interna, dr:!itinadu a lin\.lnciar u desenvolvi
mento nacioniil, que ~e qucría auto·sustent~vel, ~,~{Irias instituições do mcn.:a· 
do fin;~ncciro foram criadas. Algumas tiveram grande t:xito com o decorrer 
do tempo c outras ti:m sido objcto de criticas, de contestaçno c ati: mesmo o 
~cu desaparecimento, ou a sua revogação silo sugeridas pcrmilncntcmcntc ii O 

Governo. 
O probkma trazido li col:~ç~o no Projeto do Senador ltamm Frunco é, 

realmente, o du ;.~plicaçi:lo de recursos públicos no open markt•f. 
E. no momento em que o Governo tamu medid:1s severissimas de com

bate ;I inflação, reduzindo os seus iniJcstimcntos c os dispêndios públicos. 
quer du administraç~o centralizada ou da administrução indirew, quando 
obrig~1 todo o sistemu financeiro do País a reduzir os negócios pc:la prôpri:1 
rcduçiio das aplicações do orçamento monet{lrio, mc:did:1s essas cujos resul· 
tadas jú estão ii vista, como por exemplo o anúncio de que no mt:s de maio a 
ta.'<il influcionúriu não ultrupassará o pat:1mar dos 2.4. nesse momento, Sr. 
Prc:sidc:nte, o Governo Federal, atravt!~ do Ministério da F:m;nd:.l, estuda 
medidas concretas para que as aplicações no chamado open marA·er não sc:
jam um fator de indução inflacionária. O GoiJerno reconhece de que há di . .,. 
torcõcs no mercado nnancciro, c está estudando medidas para reduzir os im
pactvs inflacionúrios dos investimentos no open markt't. E providi:ncius go. 
vernamentais não se tardurào nesse setor, porque o Ministro da Fazenda es· 
til convencido de que as aplicacàes de recursos públicos, das empresas públi· 
cas. dus emprcsus govcrnamentuis, ou mesmo de entidades como Prcfeitums 
Municipais, ou de Governos Estaduais, no mercado financeiro. são um fator 
de pressão inflacionilriu altamente prejudicial ao esforço governamental que 

.se ful no sentido de conter a inflação. E quando o combate à inflação 
tornou-se: uma meta prioritária do Governo, nüo se deve recusar :~paio ii me· 
di das desse tipo. A lese consubstunciada no projeto 6 :1bsolut:1mente correta. 
A aprovaçflo do projeto, desvinculado ele de um elenco de medid;IS que sno 
rclacion:td>~s umus com as outras num mesmo sistemu financc:lro, C que no~ 
parc:ce dcsuconsc:lhúvel nesta oportunidade, sobretudo porque ternos ;1 certe· 
1a, c mais que: isso, a convicção absoluta de que o Governo Federal, atr:tvC:s 
do Ministério da Fazenda, tomar{! adequadas medidas para impedir que tal 
procedimento continue, 

O Sr. Franco Montoro (MDB- SP)- Permite V, Ex• um aparte'! 

O SR. MURILO BADARó (ARENA - MG)- Com pmor. 

O Sr. Fronco Montoro (MOO - SP)- A urgumontuçào do V, Ex• 
pmcce-mc absolutamente objetiva, serena e corresponde à situuçt10 atual. 
Essm> aplicações finunceiras, principalmente do Op(n markt't, estão sendo 
apontadas por todos os setores da economia brasileira como nocivas. E. umr1 
especulação que se ft.ll. O projeto do Senador Itamar Franco tem precisa· 
mente esse objctivo, E uma contribuição para isso, sem prejuízo de outras 
mcdidm; que: possam ser tomadas. Mas, agora, estú cm nossiis mãos tomar 
cssu medida. Nós reconhecemos que clu não vai resolver todo o problc:nw do 
opc'll M(lrkt'f e outrus formas de especuluçào, mns v:1i cortar um>~ form:1 que, 
de ucordo com o precedente lembrado por S. Ex•.j!t causou prejui:w :10 Pah 
c 11 morulidudc da Administração Pública. De modo que, admitindo como 
vúlida, como realmente i:, a argumi:ntacào de V. Ex•, :1 conclusi1o a que gos· 
Hlrianw~ de lcvilr V. E:t• i; que, conosco, apoiasse o projeto. Se o projl·to i: 
twm, se t~t~1na linhil úaquclas medidas que: o Governo projeta tumhém in~ti· 
tuir, por que c~pcmr todo um conjunto, quando cstu i; positiv;uncnte \'Oitildól 
para c~sc nhjl·tivu? Ela nlin trai' prejuíN ;dgum sú trutcndo hcnc:lkitlS para 
C\ IC 11hjctívu comum. O ap~.:lo l!LIC f;H,'ll é como~.:nlcg;l de V. h•, c n;H) cumn 
aulur d11 prujc11l, purquc acho que n Senador !ta mar Frunw !!D~laria lk' f:l· 
/CI' i!•ual apcltl, 111>1~ !,.'1)1110 autnr du rrlljC!II S. ,:,,~Cria ~Cill[lTl' ~u~pt.·itn dt• 
•1/!1!' ern rau\;1 prllpri:l, de defender a ~Uil piltcrnidadc. ·"'LI~. ÍtHkpt•ndt•tllt'· 
ltlt'lltl' d.t dl'k~.t h1ilhante que u Sc11:1dut l!iirn·.tr l·r<1t1C1l fc:, \'. ,., • .:lliidl\1 
\llll ;~~:1 tk't·· • .t .. tp~>nt.tldtl .lrf'lllllellli~'· que, tr:tlntcntt', 111\t'ft'lll 11 11~"~'1'-'!11, 

dentro de um conjunto 'h: medida~ que a economi:1 hra.;ilcira cstil a c.\i~ir. 
Vamo~ tnm:1r uma que depende de nó~; a!l outras, t:dvez, nem ~ej:~m de no~:.;l 
comncténc-i:L Scrú uma contribuição que sedara i::, inclusive, scrviril pma rc· 
fmç;1r :~quclcs que estilO dcfc:ndcndo iguais medidas dentro do Governo. 
porque, como !l;thc V. Ex•, dentro do Govcrno, há uma d'1vbào: alguns n110 
querem mudar c~se sistema; outro!~, com boas razões, como V. Ex•. ;.1cham 
que :t mc:tlida deva ser tomada. Se o Congresso dc:r o exemplo pela un:~nimi· 
tJ;~dc de votos n11 uprova<;~1o do projeto, terá d11do o apoio decisivo lu.juclc~ 
que !'lcmam, como nós, que c~s:1 cspc:culaçào financeira deva ser 01fast:u.la. 

O SR. MVRJI.O BADARO (ARENA - MGJ - Sonudor Fran'o 
i\lnnwro, ii nossa di~Jcrgi:ncia est;Ã em que nós consideramo:-. a idi:ia muiw 
hua, mii~ o projeto dcs:~consclhiliJcl c inoportuno. A idéia do Senador liam:tr 
Franco, como <..I c resto qu;1se todus as idi:ias que S. Ex• truz :1 plenilrio, é h ri· 
lh:ullc, patriótica c absolutamente voltada para o intc:re~sc púhlico; mm, no 
t:ihO, louv;.tmos a sua id~ia, entendemos oportunissimo o dchate que S. b;" 
lr:t/ cm torno do a~sunto, ntiiS julgumos dcsaconsclhúiJ'cl ;1 aprov;H;i'lll Jn 
projeto, t:on~idcr:1dO ele um01 medida isolada, um11 IJCI que o Governo de• e 
nc~~c w111r tomar providência~ dentro de um si!ltcma que cxi~c uma atcnç:l(l 
maior dtl que a simples !<>Uficstilo contida na prnjcto do St:niidor ltam:1r 
l:ranco. 

O Sr. Pcdru Simon (MDB- RS)- V. Ex• me permite um apartc'.1 

O SR. MURJLO DADARO (ARENA- MGI- l'oi' não. 

O Sr. Pedro Simon (M DB- RS)- Eu ilcho que o Senador Paulo Bras· 
Mlrd. Lide r do 1\1 DB. tem que f>~zer uma reunião da Bancad:1 do nosso Parti· 
do. no Senado- e rtchn ati: que unível nacional o MDB deve se rcunir
porque realmc:ntc está havendo um c:rro sério de estratt!gia. Eu vejo que o 
M DB tem apresenwdo uma série de projetas, de idt:ius. todos hons, mas W· 

dos inoportunos. Parece-me que dcveriumos nos reunir, estudar c vcrílicar o 
que cstil havendo de cqui~Joco por p:me da Bancada do M DB, que nf10 tem o 
minimo de inteligência paru ver quando da oportur.idade da apresentação de 
projetas. São idéias boas, necessúri<.~s, elogiáveis- inclusive a Bancadii do 
MDB agradeceu V. Ex• os elogios feitos ao projeto- mas, como sempre. 
inoportunas. Acho que tcmos de nos reunir sobre isso para verificarmos o 
que estú iiCOntc:cendo '-Om o MDB, que tem uma inoportunidade permancn· 
te. 

O Sr, ltamur Frunco (MDB- MG)- Permite V. Ex• uma ;.~parte'! 

O SR. MURILO BADARO {AREN,\ - MG)- Sr. ·Pre,idcntc, 1;~
nlentando niw poder opinur sobre ussuntos de: economia íntt:rna do M DB. 
cncc:rro as minhas considerações, não sem antes ouvir o nobrc autor do pro· 
jcto. 

O Sr. Hamür Franco (MDB- MG)- E só para agradecer a V. b;• a 
~entilez;~ de dilcr que a idéia C: muito boii. Talvez a idt:ia tenha sido boa. mas 
a miio crr<.~d;.J, ao redigir o projeto. Mas, vc;ja V. Ex•. Senador Murilo B:1da· 
rú. yuc pr:nicamcntc complementou a defesa do meu projeto, de forma bri· 
lhante, como lembrou o Senador Franco Montoro: V. Ex• disse que vamos 
espcmr um elenco de medidas. E o mal nosso, do Legislativc; c~tamos sem· 
prc U espera du:> ordens do Executivo, do elenco de medidas do Executivo. 
,\cho o seguinte, Seniidor ... 

O SR. MURILO BAO,\RO (ARENA - MGI- Não ostumos c'P'' 
rando ordens Uc ninguém, 

O Sr.llamar Franco (MDB- MG)- V. Ex• vai me permitir terminar 
o aparte. Acho que realmente o Senador Pedro Simon tem razão. DciJeriu~ 
mos reunir u Bancada. pedir :10 Senado Fcdc:rul. ou melhor, ao Congresso 
Nacional, yuc entwsse cm recesso, à espera do elenco de: mcdidas do Exc:cu· 
tivo. Qucri:1 :1pen:1s alcrtnr V, Ex• sobre: uma coisa, se me permite nc:ste ap:1r· 
te, que vou encerrar: é que se este meu projeto tiOJesse sido aprovado, Jl mi
lhões do Governo, ;ltr:tvés d:1 PORTO BRAS. nilo teriam sido o1plicudos cm 
letras de r:úrnhio c:m um:1 cmprc~m f:1lida. Então, veja V, Ex• o seguinte:\'. 
(::'<' 4uer esperar o elenco de medidas; cn'quanto isto, o crflrio púhlico vai ~o· 
frcndo prcjuíln, a Adminislr:tçào Pública v;1i sendo corroida. V. Ex• tem ra
/i'ltl; nós, dtl Lc!!islativo, realmente te: mos que cswr ü espera do elenco de me· 
did•t~ do Gnvcrnn Federal, ii e.\Cmplo do quc ucnntcccu, agoru, h;, pouw. 
com a Lei do lnquílínatn, qu&wdo Sua Excc:li:ncia o Scnhllf Pre~idcnte da 
Hcpilhlicól llcu tl vctn crn rdao.,·~lll 11s lwhit:H,'i:lc.~ da n1n:1 rur:1l. di1cmh1 qui.' 
ll,liChrava ;1 ,j\(CIIl:'ltica du projcltl, C I.J.UC, IIli futuro, pri.'tl•nJcria cnvi:tr 11111 
rrntctn rclali\'arncntc ;,, lwhitat;i)c~ ruraí~. Muito ohng01dt1 a \'. h• 

O SU. :\11:UII.O 11.\I>AHO (:\Rt:S:\- ,\l(i)- St. l'rc,idL'ntt·, ,tl'nn· 

L·lu<Hl, C\tdcn\t'lllCIIlc. i: d~~ 1111hrc Sctl.H.!tlr lt:trn;lr l·r:tn~·~~. 
l,hiO!l lcliCI\.Ir S. I·\•, pdll dch;ltC c rl·l;! idél.l que lrdll\•.'. ~·~lll'lll'd.ll•· 

~·t,ltl.t lll'>l\.' JHtlll'l•l 
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O Sr,lrumur Frunco (MDB- MG)- Muito obrigado, mas V. Ex' vai 
Vllt;lr Ctllllr:l. 

O SR. MURIJ.O BADARO (ARENA- MG)- E cs<cjam ccrtm. o 
nnhrc Scn;~dor c a ilustmda Orosiçrlo, de que este: tem<~ estú nus JHt:ocu
p<~ç(lcs prioritúrms do Governo Fcdcral. 

O Sr. ltumur Frunco (MDU- MG)- Em 1976, o crúriu pUblico per
deu ·W cnilhtic:s. 

O SR, MURII.O BADARO (ARENA ~ MG)- E nuo é o caso de 
ill!liardar ordens do Governo Fcdcrul, nem se trata disso. Temos o dever llc 
udmitir c llc conliar que, dentro de uma linha efetiva de :.1çào do Governo de 
comhutc r, in!l;1çào, esta ê uma medida, que, certamente:, virú sem tmd:~nças, 
:1tê porque clu consuhst:mciu ;~s aspiruçàes de grandes cnm<~das dn opinião 
pilblic;1, e representa, de fato, um aperfeiçoamento do sistema financeiro m1· 
cional, que não permite mais distorções como estas trazid:.1s ;, colaçr1o pclu 
discussào do projeto do nobre Senador Itamar Franco, que, repito, contém 
um:t idéi.t m:tgnifica, mas é de notória inconveniência e inoportunid:.1dc, pelo 
que vamos rcjeitfl-lo. (Muito bem!) 

DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR. MURILO BADA· 
RO NA SESSÃO DE 29·5-79 E QUE, ENTREGUE À REVISÃO 
IJO DR,IDOR, SERIA PUBLICADO POSTERIORMENTE: 

O SR. MURILO BADARO (ARENA - MG. Para uma comuni· 
cuçiio.)- Sr. Presidente c Srs. Senadores: 

Na segunda· feira passada, na qualidade de V ice-Líder do Governo, tive 
a honra de responder ao discurso do eminente Senador Paulo Brossard, pro· 
nunciado du tribuna do Senado. S. Ex• hoje, com outras palavras, mas ver· 
sando sobre o mesmo tema, retoma suas críticas sobre aquilo que cont~idera 
posição oficial do Governo. de extinguir o partido da Oposição. 

Em csmcr;u.Jo prnrmnciamcnto, o Lidcr da Opo:-.içflo fa1. rc/'crência:-. a 
rrnhlcma)l de orJcm adrninistr:~tiva, sobre os quai)l jú sc oferc~.:criJm c!.c/arc
drncntn~ Uclínitivm; c cilhab. 

Toda v iii, cnmo S. E.'' citou, por vúri:.1s VCI.CS, o nome Uo eminente Sena
dor José Sarncy, Prcsidcnh: da t\li:tnça Rcnov:ulora N:~cional c era intcnçi'u1 
de S. E:v estar aqui presente para poder oferecer prunta, cabul c dclinitiva 
rcspostil ao Líder dii Opor.iç~to. e nr1o tendo podido fuli.:-lo porque comprn· 
rnissos prementes c anteriores olcvanrm ii ausentar-se dcstu Casa, quc:ro co
lllunic;~r a V. Ex•. Sr. Presidente, c: ao nobre Senador Paulo Brm~ard que o 
St:naúor José S<~rncy irú oportunamente resrlOndcr ao discurso pronunciado 
nc~w tarde. (Muito hcm!) 

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS CONGRESSISTAS 

Ala da reunido ordinária do dia 15 de maio de 1979 

As dczcssetc horas do diii quinze de maio de mil novecentos c setcnw c 
nove, presentes os Senhores Senadores Bernardino Viana c Nelson Carneiro 
c os Senhores Deputados Durio Tav:1res, Furtado Leite, Hugo Napoleão, 
M<.~uricio Fruet, R;IUI Bern<.~rdo e Saramugo Pinheiro, sob u presidência do 
Senhor Deputado Bento Gonçalves, reuniu-se o Conselho Deliberativo do 
Instituto de Previdência dos Congrcssist<~S, <~lim de tratar de nssuntos diver
sos. Lida c uprovada a Ata du reunião anterior, são relatados, com pareceres 
lU varáveis, c uprov<.~dos, por unaniinidade, os seguintes processos: de conces
são de pcnsJo a Antônio de Araújo Cosw; de pagamento de um mês de con· 
lrihuiçJo :1,\ngc/ino Rosu, de acordo com o disposto na Lei número seis mil 
c dczessetc, de mil novecentos e seienta c três, Nada mais havendo a tratar, 
<i.~ dezoito horas c quarenta minutos ê encerrada a reunião. E, para constar, 
cu Nelson S:.mta Cruz Quirino, Secretário, luvrei a presente Ata que, depois 
de lida e apruv<~da, será assinada pelo Senhor Presidente. Deputado Bento 
Gunçuhes Filho, Presidente. 
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ReuniOe1z Quintas•feirol, tn 12,00 hora1 
localz Sala "Clovis Bovilacquo" - Anexo 11 - Romol623 

COMISSÀO OE RElAÇOES EXTERIORES- (CRE) 
(IS membro1) 

COMPOSIÇÀO 

Preiidente1 Torso Outro 
1••Vice·Presidente1 Saldanha O.rti 
2•·Vice•Prelidente, Lomonlo Júnior 

Titularei Suplentes 
ARENA 

1. Torso Outro 
2. Bernardino Viana 
3. Saldanha Oenl .. lamento Junior 
~. Mend11 Canole 
6. Adrnbol Juremo 
7. Almir Pinto 
a. lonoir Vergas 
9. Jo1• Sarney 

1. Aloy1io Chovei 
Padre Pedrouion 
Henriqu11 de La Rocqu111 

4 Jo\a Guiomord 
~- Lui1 Ca~olcant111 
6. 

I 

' " DlnR ttar:•= rnm 

I. Paulo Bronard 
2. Nal1on Carneiro 
3. Itamar Franco 
4. Ja10 Richa 
.5. Amoral Pei•oto 
6, Toncredo Neves 

MOa 
1. Marcos Freire 
2. Mouro Benevidu 
3. Leite Chovei 

Auistentez António Corlo1 de Nogueira -Ramal 67.5 
Reuniõesr Quortas·feirol, às 11z00 horai 
Localz Sala "Ruy Barbosa"- Ane•o 11- Romoisó21 e 716 

COMISSÀO OE SAÚDE- (CS) 
(7 membroi) 

COMPOSIÇÀO 

Praiidante1 Gilvon Rocha 
Vice•Prelidenler Henrique Santillo 

TituiCres 

1. Lomanto Júnior 
2. Almir Pinto 
3. Alberto SiiYO 

"· JaM Guiomard 

I. Gil•an Rocha 
2. Henrique Sontillo 
3. Joison Barrtto 

Suplentes 
ARENA 

1. Saldanha Cerzi 
2. JorgeKaluma 
3. Benedito Canelai 

MOB 
1. Ja~Richo 
2. Adalberto Seno 

Aniitente1 Carlo1 Guilherme Fon~eca- Ramol676 
Raunióas1 QuintOI•fairos, Os I Or30 haro1 
Local1 Sala "Ruy Borbo\a" - Anéxo 11 - Ramais 621 e 716 

COMISSÃO OE SEGURANÇA NACIONAl- (CSN) 
(7 membrol) 

COMPOSIÇÃO 

Presidentez Jorge IColume 
Vice•Prelidente1 Mouro Benevidei 

Titularei Suplente1 
ARENA 

I. Jorge Kolume I. Raimundo Parente 
2. luit Cavalcante 2. Amoral Furlan 
3. Murilo Bodoro 3. Jowz Guiamord 
~- Renedito Ferreiro 

MOB 
I. Mouro Benevides I. Cunho Lima 
2. Aganor Mario 2. Jai1an Barreto 
3. Hugo Ramo1 

Aui1tente1 Carlos Guilherme Fon1eco- Romal676 
Reunióes1 Ouortos·feiro1, 01 9,30 horas 
localz Solo "Ruy Borbo1o" - Anuo 11 - Romai1 621 e 716 

COMISSÀO DE SERVIÇO PUBLICO CIVIL- (CSPC) 
(7 membro1) 

COMPOSIÇÃO 

Presidente: Evondra Correi/o 
Vice•Prllidente, Humberto Lufena 

Titularei 

Raimundo Po!rtnle 
Henrique de lo Racqu• 
Brtrnardino Viana 

-4 Alb111rto Sil~a 

Suplente1 
1\RENA 

I Allon1o Camgrga 
Pedro Pedra\uan 
Aderbal Jurnrno 



'l\1nlo dr I!J7!1 

1. E~ondro Carrniro 
Humberlo lucano 

3. Lo1aro BorbolO 

MOS 
Ore"sles Ou~~rcio 

2. f~e/o1io Vieira 

Auishmle, Sonio Androd111 Pei~tolo- Roma/307 
Reuniões: Quinlos·leircs, 01 9,30 horas 
Local: Sola "Auy Bcnboso"- Ál'l•uto 11- Ramoi~621" 716 

COMISSÀO DE TRANSPORTES, COMUNICAÇOES 
E OBRAS PÚBLICAS -(CT) 

(7 membros) 

COMPOSIÇAO 

Pt1uidenle1 Benedito F11rr11iro 
Vice•Presidenle: Vicenle Vuolo 

11'0'" ,. ! __:_:_::.r_; TL'H~~ .. I 

' 

s r, L r, :; 

C.T. llL:'t" !~t\HE:-)!)i\ 

P..ur:l~li~-621 
10:00 

c 

Titularei 

1. Bonedilo ferreiro 
2. Vicll'nle Vuolo 
3. Pedro Pedrouion 
.ol. AlfanlO Camorgo 

1. EYa!'ldro Carreira 
2. Lazoro Barbosa 
3. Orestes Ouercio 

Suplentes 

ARENA 

1. Pauos Porto 
2. Lamol'lto Junior 
3. Alberto Sil~o 

MDB 

1. Leite Cho11e1 
2. AgenorMorio 

Anislenlll: Ronoldo Pacheco cie OliYeira- Romol306 
Reu.nÍÓf!ll TerÇOI·Ieiros, 01 10:00 horas 
Lacei: Sola "Ruy Borb010"- Ant11tO 11- Romois 621 e 716 

SERVIÇO DE CC:HSSÕCS pt;rt.,~\~::;:iTES 

I1SSI:_jTI:.:::-:-r; luorv\5 QUI~J'l'/1 

RUNliLDü C.l'. 
7LG 

09: lO 

C .li. R. CLÚVIS CL:V I Lf1C(lU/1 GUI!./If:n:m C.S.P.C. 
RJ::<dl - 623 

t!Oit\S QU/dfri1 5 r, L ~ s ~ssrsnNTE C.E.C 

O~:JO C.S.tL HUY O,\fWOG1\ GU!LIIER.~E 10:00 
namu.i~ ... G21 c 7lG c.o.F. 

c.c.J. 
cr.úvrs OBVIL,~CQU~ MARIA 

R.lnlul - G 2 J IIELEN~ 10:30 c.s. 
10:00 

C.A. RUY [l,\RBOS/1 SÓNI~ 
Ramais-621 e 716 ll: 00 C.L.S. 

lO: lO C.E. 
RUY B~nBos~ Dt\fHEt. 
Rilmai!:;-621 c 716 12:00 c.n. 

c.n.c. RUY BARBOSA ANTÓNIO 

Ram.lis-621 c 716 CARLOS 
ll: 00 

C.M.E. ANEXO "B" RONALOO 
Rtllnul - 4 84 

B) SERVIÇO DE COMISSOES MISTAS, ESPECIAIS 
E DE INOUERITO 

Comiuoe1 Temporono~ 

Chefe: Ruth de Sou:a Couro 
Local r Anuo 11- Terreo 
Telelonn: 225·8505- Ramal 303 
1) Cominócu Temperarias pore> Projelos do Congreuo Nn 

cianol 
2) Comiuoes Tempororios paro Aprnciaçoo dn VeTO\ 

3) Comiuo.,~ E1peciai1e delnquerilo, e 
4) Comiuaa Mislo do Pro(e!o de L11i Orçome111aria (ar! 90 
do Regim11nlo Comum). 

Auistenles de Comissoes: Horoldo Pereira Fernandes - Ro 
mal 67A; Alfeu de Oli~eira - Ramal 67A; Cleide Mar1o B F 
Cru1- Ramal 599; Ma1.110 Lopes de Sa - Roma I 310, le1lo 
t.iYOI Ferro Coito - Romalll4 

5 " r:_:'.:_ __ -~~ '-"~:.'~n ~ 
CLjV I 3 !JI:\1 I:_...~;:._;~.\ 

I 
/,:;·:: :;l\) 

H.:H:Ial - 623 Ctd<:.os 

RUY 11\ROOSt~ sJ::It\ 
nJ..':\Jl::;-G2J. c 7ló 

CLÚVIS DEVILf.CQU~ SCNU\ 
nurn.1l - 623 

RUY 8/,RDOS,\ RQ~;i1LDO 

Ram.lis-621 e 716 

RUY BARBOS~ GUILIIER!·tE 
R<lmais-621 e 716 

CLOVIS Bcvn.J(cou~ Ot)I:!EL 
Ramal - 623 

cr.ovrs BEV!Lf.CQUA ~!.ARit\ 

Ramul - 623 THEREZII 



REPl:JBLICA FrOERATIVA DO BR/>.SIL 

DIÁRIO DO COI\JGRESSO NJ.\C!Of\Jt..L 

Seção 11 

ANO XXXIV - N9 061 SEXTA-FEffiA, 1'1 DE JUNHO DE 1979 BRASILIA OF 

SENADO FEDERAL 
Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do art. 42, inciso VIJ, da Constituição, e eu, Luiz 

Viana, Presidente, promulgo a seguinte 

RESOLUÇAO N9 23, DE 1979 

Suspende a execução, em parte, do art. J9 da Lei n• 3.478, de 10 de rruüo de 1974, do Estado de 
Mato Grosso. 

Artigo único. e suspensa, por inconstitucionalidade, nos termos da decisão definitiva do Supremo 
Tribunal Federal, proferida em 4 de maio de 1978, nos autos do Recurso Extraordinãrio n'! 86.674-4, do Estado 
de Mato Grosso, a execução do art. 1• da Lei n'' 3.487, de de 10 de maio de 1974, daquele Estado, na parte refrente 
à expressão "para qualquer eleito". 

Senado Federal, 31 de maio de 1979. - Senador Luiz Viana, Presidente. 

Faço saber que o Senado Federal aprovou nos termos do art. 42, inciso Vll, da Constituição, e cu, Luiz 
Viana, Presidente, promulgo a seguinte 

RESOLUÇAO N9 24, DE 1979 

Suspende a execução da Lei no 4. 747, de 9 de maio de 1968, do Estado de Minas Gerai:;. 

Artigo único. É suspensa, por inconstitucionalidade, nos termos da decisão definitiva do Supremo 
Tribunal Federal, proferida em 11 de rruüo de 1978, nos autos do Recurso Extraordinário n• 78.600-7, do Estado 
de l\4inas Gerais, a execução do art. 60 da Lei n• 4. 747, de 9 de maio de 1968, daquele Estado. 

Senado Federal, 31 de maio de 1979. - Senador Luiz Viana, Presidente. 

SUMARIO 
I - ATA DA 84,' SESSAO, EM 31 DE MAIO DE 1979 

1.1 - t\BERTURJ\ 

1.1. J - ComunJcaçiio da Presidência. 

- Pr,~.sençn nn Crum dn Sra. Eunice Mntaldll Mlchllt:s, Su
plente convocada pnrn preencher n vngn nbcrtn nn representa~ 
çtlo do Estado do Amnzanu.s. tncc no tnlcclmcnto do Sr. Senador 
João Basco. 

l, I,~ - Prestação do comprorn.Lsso rt&imental c pu~ dA 
Sra. Eunice Alafnlda Mlchiles 

I .z - F'ALA DA PRESIDENCIA 

- Referente no objcttvo dn liC.S:iÚO, dcst.lnndu no compnrc
clmcnta do Sr. Mlnl~tro Chc!t· ela secrctnrln de Plnncjttmcnto 
dn Pt!!:ildCncln dn Rc:públlca, Protm·iSOr Mário HIHlri{ltlC Simon ... 
scn, cm lttcndJrncnto i1 convocnçiUJ ctm;la Cu:m, reltn utrnvé:i de 
requerimento do nobre Sr. Sc~Jmdor Henrique sautlllo. 

l. Z. I - F..xposição relia pelo Sr. Allnlsl,. Mário llenrlque 
Slmonaen 

l.2.2- lnterpelaçôetí dos SN. Senadores feitas 110 Sr. l\JJ .. 
nistro e respostas de S. Ex."' lU htdafr.1ÇÕes fonnuJadas 

l. 2. 3 - Qua.-tão de ordeDl 
- Do Sr. Senador Marcos Freire, Becundndn pelo Sr. Sena

dor Jnrbus Pns.snrinho, sollcltundo, pelo ndtnntndo da hora, a 
destcnaçüo de outra ~essüo para o proli:icgutmcnto dns lnterpc
lnçõcs e respostas do Sr. Ministro. 

J.2..t- Ues~tu. do Sr. J.,esidtmte â. questão de ordem 
tormula!la 

1.~.5 -- ConUnuação das lnterpelaçõ~ 

J.:!.li- Comunlctu:iU., dn J•r•~idi~nr.la 

- Dc~lgnnc;un de scssüo, n rcnUznr~sc dia 5 de junho pró
:umo, ús 15 horns, naru contlnunçUo dos debutes hoje lnlclndo.~. 



"""".~-""' ..... w- aee·r·u• ··=• .,.,t:t''"·n · h"t!d!t:' 1il . ... r e r c I ... -- "d't M' 1 

2232 Sexta·f~ira 1." 

.'\1-(rnde<'iml'IHo ao Sr. Mini:;tro Múnu Ih~n1 HJLW 6JmOTISt'll JJt'lo 
:,1!\l rompan~emwnto ao St•n:uln. 

i: . :~ -- lJESl(i N Al,;t\(J 0,·\ OH.lJ~;M OC1 nJ :\ li/1 t' l:!u.'·~.H :;, 
>,;;SSAO ENCr:RR.,\MENTO 

Dn fi:-_ ScnarJ(,.· /~111ar:t: f'cr .... :,, ,,;·;.,._ :aJ., .1;. :.~-'~"-' d• 
Vi ~-7!J 

• HE'riFICAÇ,\0 

- 1\'fOS U/\ CO:\-IISS.'\0 UIHETHH \ 

~I .o~ 23 t' 'l.J rJ,• I !l7H 

:; - t\'1.'0 DO f'ltESIIJl.!"'I'J L 

Nl) 13 dt• 1!17!1 

Junhn dt• 1!17!) 

ti- GlttWo IHtASILEIHo U1\ c.'iuu 'Nn·;it&'.\'''·;"· 
.Uf<:S'J'AH 

·\l;• dt• n·unlo'Lu da CtHIIi.~;-.Úo IJin~\l)fa 

- ISSTITU'I'O UI·: I'JtE\'HH·:NCJ..\ UOS CW~~aa:~; 
~IST.\S 

P , •.. •t•,·r 1ft~ ConsPihn DPI!Iwrat i•·r, 

B:ll;illl'!'k p,dlilr\ml:;o, (PI 'HI ., .. '.'!• 

Halan. l'tt· _J,t•umui;Lrl•• cll 1 n. 1 a :l!l-•1 jll 

D:·mt~r::it ra~·:-ln cht t·mrta "Hr·c•t•Jt.a t' rJ['~,pt•s:r" r,n mi•., :1: 
abril rir· IH';'9 · 

K - i\T:\S Bi'. CO.\HSSút::-o 

!I - :rn.S:\ lliiU.TUit:\ 
líl 1.101-:iu-;s E \'H'J:-UUf~H!-:S IH~ 1~.\H'I'IiJO'-' 

11 -- C0:\11'USIÇMl 1).-\S i'O:\-ilSS()E:-i I'EH:\I:l."'·~:~~·n.~ 

r\'1:\ j),\ M.'' ~l'.<i:i/\0, :·:.! ;;I DE ~!AI() DE 1!17!1 

l.;1 S(•ssüo l_..cg-islaliva Or.<:miria. da !L41 Lt.~g-is!atura 

!'I:ESIDilNCIA IJm: ;a:s. uaz \'IANA E :-iiLO c<muw 

.tl.S J.; H O I: AS t." JU à/JNV'!'(_,;;,, /,Cf-{AM·~E Jlfl.f.Sf.',". Tf..'S US 
SRS. SEN AllORES 

Adalbr•rto Sen::: ... Jon~l' Kalunw JuM' Gu10mard I•;van-
cJro Carn•!ra R:limundo P:-nr•n:r~ :\loy~Hr Ch.i•''':; G:ll1r!1•' 

Hl!l'mc::;: -- Jarbns Pu . ..;sarinho Alt•xundn· Cos!:r !-!l'nrlqm rh 
La Rocqup ·-Jose! SarnPy -- Albt'l'to Silva Bt>rnarrtino Vu1rra 
Ht~h ídiu Nunl'S :\lm:r Pinto --- .Jo:-~t• Lm~ Umarte l\1ill'l;: 
,Jesst! Frt•Jn~ -- Cunha Lin~a -- Humberto LJwt•ua ~1ill;rn Ca
bral ·- 1\dr•rbal Jun•ma -~ Murcos F'r('irr• .. _ ~ilo Cotdbu Arnon 
df' !\olt'llo - Lmz Cavakantt• - TuJtônln Vilel:r Lounval BapU:-;. 
ta ... Pns..-;os Porto --- Juta.hy Ma~alhàr!.'i Lnm;.t.nlo ,Júnior ~
Lulz Vlnna Dirceu Carclo~o - :\loncyr Oulla - Amaral Pl'lxntü 
- HuJ,:o Rnmus - Hobt•rt.o Satumino Itamar Franco ---- Murilo 
Badaro - TanP.rt~do N,•vt•s t\maral Furlan Frnnco Mnnt1.ru 

Ore~tcs Qur'!rcia -- B•~llt~dito Ferrt'lra Htmrlqtu: S;.tntillu 
L:.'tzam B:trbozn Bt•nt!clito Cant!la:-; --· Ga.'Húo ~1üllt•r -· Mt•::dt•:-: 
Canalt• -- Pedro Pcdrossian Salclanhn Or•rzl Affon~o Camar
I!O --· JnsC Rlr.ha -- Lt•rtc Clmvt•s - Evl'htsiu Vreira Jaison Bar· 
reto LPnoir Var!!,as - Paulo Bro:-~ • ..;ard - Pt:dro Simon. 

O Slt. l'ltESIDJ~S1'E r Luiz Viana t A li:-; ta de presença acus:1 
o comparcclnwnt" dt• 5\í Srs. St•nadon·.~ Havt·ndo núnwroJ l'e!--\i· 
mental, dt!claro abert.a a st~:;sün 

() Slt. I 11U~SIUI~STE I Lulz Viana t ·- Acha-;-;c 11:.1 ca~a a Sru 
E:un!ce Mafalda Mlehl!es, Supltmlt• convocadn tmra prerent:hcr a 
vaga ocorrida na rcpn•scntlu;oii.o do Estndo du .1\mazonus, fa~"e ac 
tnleclmento do Sr. St•nador ,Jolm BO!-iCO. 

O diploma di' S. Ex.U foi cne:rmlnhndo ii Mt~sa ~~ st'rà publl
t:arlo ciP oworr!n rnn1 o rli . .,ro.~tn 1m Rt•g,lnwnto lnlPrno 

1-.· 11 .~t-'{11/lllft' o rl1JIItm/tl t'TII'rl11111111adu ri Mt'.~fl 

TRIPUNAL. REOIONAL. I:LI:ITORAL DO AMAZONAS 

a PR!IllltHTE DO TRIDUUL RtGIO~AL miTOUL DO AIIA!OKAI, ~••ndo d11 atrib~içO•• 
q~olhooiQ canloridu ~lo ort, 30, tllnn7,' do L-1 <1.737, doll'l ti• )~lha d• 111~!'1, .. p1<11 o 

DIPLOMA dfSuplenle de Een ~oledo do Amazoneo, 

., ''· IUII te maraLua Lll$ • 
oll!l<i.p_cr ulo ClrcuniCtlçla • r•r,lillllldO paio. R_ Jij'.tl!!,V@U!it 
.rnu;;tunaL......:.nn.tn . ~am • 1 ----·-
•o•GI nomlnoll opuradoo n11 1lolç011 totllndu • 1:1. Jl, '/8

1
.=... conformo con1!1 

di Smlo !lo '""''"o Tnbunol,tlllilld& ''" Di D~ J.ãUD ru DD !.9? 9 

O Slt. l'ltESIUI·:STE tl.lliZ V\all;ll Ut•:;q~no tJ~ !-irs. ~~·na-
düi'I'S Jarllus Passarinho e Amaral Pt~lxotu pam c:ompon·rn n Co· 
mJ~s:'w que dt~verli. !ntruc.luzlr S. l~x.1 ~, no plt~núrio, a fim tk pm'i· 
tar o compromls.~o rcJ',hnental. IPtwsa.l 

:\companhada cl:1 ComiN>ao. :1 ~r." ~~UILICt: Moda.lcl;r 
;\1ic:hill's da t·utracl;, L••' :'t'1~h.t~ •. pn·,-;LI!H.lu ju:-.11. ú i\-i.::;;r 
u M·~-uink romprumi.'~" rt'J:lrlll•ntal· 

"l'runlt'(U I:Uotr,tar a t•nn~lituk;'w h•ílt·r;u ,. ii~ l~i:--.: !ln 
l'ai:-., 1lt!~empenh:1r fiel l' lcodnwnlt" u m:1ndato dt~ St.•n;t
dora qut• u JHI\'U llll' c·onft~riu c ~ush•ntar ii uniàu, " intt•
J!rLdadt• ~~ :t istd~pt~tHil•nda dn Bra~il". Pahn;~s, 

O Slt. PIU~SIIH•:STE 1 Luiz Vwna t - 0r'CLln• t•mpo~sada, Se" 
nadora da Rt'públi('a, a Sr." Euni(~t: Mal'ah1a Michllt· ... q-.:l' ink
:~r:.trú. no St•nado. a rt'Jlrt'St•nt;u;üu ciL Estado dn Ar:taZ•Hla.~. 

A ra1·tir clt·:ilt• monwnto S. F~x." pasl'>ará a partleip••r elo,.., tra
t.mlhus da Ca~a. 

O SH. i'JU:SII>ESTI~ 1 Luiz Vl:llla t 

quc· ocupPill :-it'\1;-; lugnn•s. 

Cnmo t• do conlweinwnto elo.;; S1·s. Senndor(·.~. ;1 PSt:l st~.~:;iio 

~:ompar~>ct· o Sr Mlnistro-Chdr· da St•cn·tarln dt• Pl:tnt~Janwnlo 
!1 ror. Marln Ht•nrlqut' Simon.~Pn, t.•m atendimt·ntu à convocaçún 
jt~sta Casa, fPita ntrnvfl;-; dt' I'I'Cillterinwnto do nobrt' St•nador Hl~n· 
rlqut: Santlllu. 

Acha-sr• em Plenilrio S. F.x.u o Sr. MinrM,ro-Chde dn SecrP· 
tarin dt• Plnnejanwntn, Profc.•s:-~or Mn rio Ht•nrlqut• SimonSt!n. 

S. EX. 11
, neste in.'itnnte, ir:\ l'et•eber a palavra t• tr~ra o tempo 

f!Ut• jul~-:ar nect'~sárlo para a sua t:Xp0:3içúo. 

Nüo poderú o Sr. Ministro, nos termos reginwntals, :wr apar· 
tt!ado durnntP o pt'riodo de sua expo.-;lção, como tú.mbêrn, poslt~
;·!ormt~rltt!, durantP o pcrinrfo dt• respostas à.'l lnterpt·ln~·ões. 

Do nw:-;rno modo, o Sr. Ministro tambem não podt~rn. apartt!ar 
11s Srs. St•nadorPs na lntt•rpelaçüo dl'l'itt's. 

O Sr. Mlnit~trn dispor·:'!.. romn foi dito, para sua ·~xposlção, do 
tempo qut> jul~ar ncct~ssárlu. 

Para a;-; ln!.t•qwluçôc.•s, os Srs. Senadores ctlsporún, nn !'arma 
n:gimental. de 10 minuto:-; <:ada um, sendo nssc~ura.do an Sr. Ml
nl:itm h-tuaJ lt•mpu par-rt a.'i n•spostas. 

Tr•m, portanto. a palavra, S. F.x.1l o Sr. Mlnlstrn Múl'lo Ht•n. 
rlque SlmonM'Il. 

O Slt. :\IJ\IUO llf<:NIUC!Ufo: SI:\IUNSE~ !Pronuncia o st.·~ulnte 
discurso. St~m rcvlsCw do orac!or.J Sr. Prl!sidcntc, Sr:-~. Senado· 
rt!S: 

Qut•r·u, r•rn pl'lnwlro Ju~ar, diZI'I' da minha honra r! sntl!-iraçiio 
rlt•, Jwl:r prlnH·lra VPZ na minha vida, t•star aqui na tribuna do 
St'IHtdo pnt'a c!ebat.er um I.Pmn dt' tanta importimcln. nilu só no 
llrasll mn.'i no munrlo dt• hoj1~. qu" r' o lema dn Jnflaçiw. 

Com o objr•tivo dt• aLH'I!Vlar minha t•Xposi~·ún, nün !~husar da 
padl•nda elos Srs. St•JHHion·.~, r•m lt•rmu.-; dt• mmHJlo~-:o, ,. dai' o 
11\a>.:lmu dt• lt•mpo ao dlalll!--\11, I I'!. tlist r!Lurl1' t':-õll' docunwnto que, 
r:n·lo, t~s!.i'i •·m porll'l' dP todos o.~ Sr.~. SPnmlon·s. 1:: um doeunwnlo 
tjllt• c:ontúrn um t','iliHlo "·"tlt'dfico sullrt.: a lnJ'la~·úo hra.-;l!t•!ra ~~ 
doi,~; ant•xo~. Um :nii'XII, mab dt· naturt•za at~adPmkoL, para aque
lt•s flllt' J',O.'>tun'nt dt• !tÚ'Illllln.~ t' r•stlvt·n·m lnlt•n·.~.~arlos t•m ct•rto~ 
POI'Ill!'I\Ort's du tt•tH'Ia du lnlhtl,'ilu. ma:-~ t'l'l'tauu·rllt• um anexo 
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JWrli'it:JIIH'Illf• rtl:-;rwnsúvt•l do pnnto dt· vt...;t:• dt• comprt~l'n.'\Úo dn 
rpu· hú di' ,.s.~l'nclal no prnc:cs:-;o <!1• lnflac:ito !Jra.'\111'\ra ,. no pro
l't•sso dt• infla~·úo illlt•rnac!onaJ. fo;m .'il!f~lJndo lugar, lllll illll!XCJ 
Jt·latlvo a lnri:H;úo c Jln!itlea :-ml:lrial que, au meu ver. tt•m o me
rito d1• colmar varlns plnJ.toS !l(J:-, "li" 1·m Vl·,r~a:; das cllsc:uss{w.'> Qtlt' 
t.ém sido ft•ltn.~ n propósito dl' lnrlac;:"w ,. dt· politica salarial. 

S1•m <!lll'rf•r me Nii.I'JH/er, faria ap{'nas um brevt• n:sumo dos 
probll'mal'i prindpals QUI' proeun•i subllnhar. na parte exposlllva 
cln tc·xto. 

O prlmdru proiJIPma t! que nós nào podPmos, ho1t•, consldl!l'nr 
:1 :nrlaçüo como um prubl,•ma PXclu:\ivamentf• brtlSill'iro. Ti!mpos 
houve, nu pas.mdo, t•m que :-il' atrlbuia a lnflaçiao a uma espécl" 
de fraqueza dt· car:iter Inata do:-; govt•rno:-; dos paüw,..; cm de:;en~ 
volvlnwntn. Dt•pols da crls1• do petróleo, pPlo menos, e cm ~randc 
partt! já dt!sd1• o Inicio da década C:.e 1!.170, a Inflação transfur~ 
mou~sL• t•m Vt•rdadclro problema mundial c pratlcamcntl! todos 
tl,'i paises I'Stào t•nfrentando. hoje, exceção relta da Alemanha 
(kldt•ntal. do Japão e da Suiça, taxa.s de lnflaçiw incrlvL•lmente 
surcriore,.; àquPias que rcpr<'sentavam o padrão normal, acf'i~:\.v!!l. 
rwlas suas .... nc!Pdadcs. 

Portanto, atrlbtJir a lnflar:ão do mundo moderno a um acesso 
<h• Jncompt>têncla dos responsáveis por politica económica, equi
valt• apl'liir por demais para a comcldéncla. Nós podcrl'mo:; tf!r 
um ou dois. num grupo dr paises. mal administrados economlca. 
mt•n!e, ma.'i é pouco crivei qm· todo o mundo, simultaneamente. 
l!slf·.ia st•ndo mal administrado no pnnto dt• vista de politlca eco
nómica. Portanto, part•ct•-nos quL• precisamos encontrar explica. 
çõ1•s mais :-;orlst.lcadns pnra o fenômeno da Inflação de hoje. da 
rt·sl.o.;!Cncla Inflacionária I' das dlrlculdades que as soclt>dadcl' 
mmit•rrw.o.; enfn•ntam cm combnter a lnrlaçüo. 

:\ Vl'rdadt• e qut•, em matéria Ól' intJaçflo, U.'\ :mcledades CDS· 
tumam pas:mr por trl:s rasP.'i. Existl· uma fa.o.;c multo :-;lmplc~. do 
ponto clt· vista de combnt1• ii lnfl.tçoüo. qut• é aqtll'la fase em que 
a !nflaçào nilo C percebida. SP cu tenho um pais com tradição 
de prt'ços t•st:lvels, um p:ü.~ om:t• a população nào tem consciên
cia do próprio proCI'S.'io Inflacionário, lli'S,<;e pais, um pequeno 
surt.o clt• inflnçi1o ocorrido. ntlln pais nf10 hn.bltuadu il lnflnçoão 
um JWQ1lt'l1o surto lntlacionitrio que .surja. contrariando a.'l ten
dência históricas do pais. cNt:lnwnte podl' sc1· corrl~ldo sPm di· 
flculdadl's. O problt~ma começa a .:iurgir nas soclcdade~i cm QliL' 
a inrl:tf.ii·w st> toma crónica. Na nwdlda L'lll.QIH' a. sociedade apren~ 
Ue a st• cleft•nder cuntr:~ :1 inflação, a proprl:~ mflaçào .'>L' torna 
mnis dificil dL· se combakr. F.. no momento t•m qtw a cronicid:~de 
da Jnfla~üo, dt· ai!.\Uill:l forma, (• jnstituclonnllzada por uma cur
r<'cúo monetflrla ou lt•~-::~1 ou cons••n.·;ual como. praticamente. ho~ 
k I'Xi.~tt• na malorlíl dos p:dsl's cltJ mundo, nos pa!'i .. ~amo.'i a ter 
um prol~t'sso infl:tclonilrlo bt•m mal..; rígido, 110dc é preciso muito 
mais paciCneln ~r:tclunllsta pnra obti·l' resultado,'\ nu comb~ttt• il 
lnflaJ;"ào. N~10 é que a tCcnic::t cll' combatt• rl Inflação envolva 
qualquPr mi.~f.t>rln, lln.it•, dlfPrellte daquilo qut• l'Xistia nu passado 
Se pcrJ,{untan·m: t•xlstem i'I'CI'itas inl'ali\'Cis para extirpar a ln· 
flaf,!ÚO num pais: :\ rt'sposta St~r:1 Ci'rtamentt•: slm. mas o ~randl' 
problt•m:J núo e ::1 l'l'Cl'ita par;1 aeab:1r com :1 infiac;ào: t' comfJ 
acab:Jr a inflaqúo com cu.~tos sociaL'\ tolt•ravt•is. 

:-Jt·nhum dos senhores, certanwnti', teria dúviclas sobrL• o se. 
;.:-ulntf'. Vamos tomar um Pni . ..; como o Brnsil. ondt· temos tido, 
nwls uu /llt'lltlS. 40'; ao ano dt• I'Xpansúo monetária t' taxas sc
Hll'illnlltt•s dt• infl:wüo. Nüo hú ra~úo para tl'rmos dúvidas dt• qut· . 
. ~,, SI' rt·duzl.'i.~t· a taxa dt• t•xpansüo monet:lria, sub!tamt'lllf•. a 5 
ou IO'i ao ann. l' .~~~ !it' sust•·nfasM•, por vário:; anos a (lo, a ex~ 
pansüu di' nwln:> eh• pa~-:amt•nto apt·na.'i nt•ssa faixa .. ntre 5 e JU•;. 
:1o cabo dt• al~uns nnos n lnt'la~·úo tt•rln sic/o t•xt!rparla elo ccnúrin 
1l:lcional. ~tas. o prnhlt'lllíl & o qut> aeontt•ct~rla no nwio do ca
nunlHI. Ai. v:1lt• a pena lt•mbrurmns um poucu :t f<tmosa rr,.:-,,• di• 
Lorcl Kt•.Ynt·s. qui' "a lon~o prazo, t• .... tarcmos todos monos:· 

Pmlt·nnmos tt•r t•limlnaclo, ao fim dt' 3. 4 anu.s, a !nfla~·üo 
'lo no.~so quaclro :..ta.~, t:tlVL'l. o pn·l;o. no nwlu tio caminho, f11s:;l' 
11/lla rt'Ct'l'>.~;\o t·m qui' :w ou 40'; da pupillat.~:"lll l'lca:;st• clcsempn·~ 
t~ada, ;, lllt'taclt• das t•mpn~sas JalisSL' •· as.->1111 por diante. Pur-
1 amo, u ~.tl'alltlt• prullh·ma d:J.'I :-,oclt•dadt•,..; modt'rna.'l núu l· apl'
:l:b um pruhlt•IJla <lt• cunlü combatPI' a ln!laçilu. A tt;cnica c!t~ 
"OIHIJIIIt' :'1 lnfl:li,'ÍIO C uma lt~Cilll'íi, mais llll lllt'IIOS, lltl :tlc~HlCt' de 
loclos I' ha.~!;tnlt• eunia•clc\a. ~1as o prubh-ma t• como cumb:ltt'r a 
illllaçao l:,•n!ru rlt• um qJWdru di' eustos sm~iai:o- tult•ravt•is. 

Nt•stp particular. evlt/t'lltt!IIWI1tt•, tt·mos qut' ali'ntar para al
t:'lllllns pt•eullur!d:tdi'.'l do Brasil. Nos temo:--, no Brasil. um Pais 
t~tJill a sua JltlJHIIaçúo cl'l'Sct•ndo de lltli'oXIIll;ldanwntt• 3 m!lhóe:-~ 
dt• habituntt•s por ;tuu. Port:mto, t•.~lt• Pa1s uúu lt•m uma tole
!·anela i1 n•ct·.~:-,úo que :w JlllC!t• Vl'rlflcar num pa1.~ ft•lto a :\11'1\lll· 
'llla ou a SUII,'il. qut• !t•m pupuln~·út•s mais ou lllt·nos t•staelonarlas 
t· ljllt' ailHia ft'lll muitos lnlil:r:~ntt·s t'illlljJtJIHiu a ~lia for~·a <lt• lra· 
')',\lhu. 

l'llltan!tl, u l>alaiJt:tl qllt• tlt'\'t'l1los t•llll'l'lllar t' D balaJ\1:(1 dt• 
•'tl\11<1 1'1111\ll.tlt'l' :t ]lt!l<H:atl dt•ntru dt· 111\1 l'tlt'[!t'it'llli• !olt·ra\'1'] tlt· 
<'11.':!110.., ;;tll'l;tl." 

Cn!lo q1w. nos últlmo.'i anos, temos al~uns fPnómenos a I!X· 
piJcilr. E a~~ora I'Stou n.•cf'bendo um rt!Cado par:1 ralar mais pró
Xlnw r/o microfone. o que procurarei tazer e tanto quanto pos.•ü
Ytd pausad:lffii!lltf:, o que rontrarla as aulas que Ulmel com o 
ffii'U Lidt•r Jarbas Pas,'larlnho. 

Ma.~. tentando ralar pausadamente, se nos olharmos um pou
co o quadro da Jnflnçâo brasil!!lra nos últimos quinze anos, com 4 

Jlrovaremos que, ;tpõs aquPJa I'Xplosão que se verificou ate 1064, 
tlv,•mo.o.; um tratamento mais duro ate H/66. que permitiu que ~ 
Jnflaf;ào saisse dt: um patamar de 90•:; para Ir a um patamar de 
:!5'; . tivemos um periodo de C]twda gradual dr.s~Hl. Inflação, de 67 
até HJ73, da fase de 25 iJ. !n.~e de 15',;, depois, a partir de 1074, 
::um as turbulências G'l cdse do petróleo, uma sCrle de altos c 
baixo:-; que ocorrt~ram nesse meio tempo. Correu o ano de 1074, 
ba .. "ili:ltltl.' perturbado pela crise do petróleo; 1075, um pouco mah 
calmo: 1076, o ano da ~o:ranclf' a.'ictmsão da taxa de Inflação dt~ 
um pouco menos de 30',; para mais de 46':{: 1977. uma certa re~ 
cuperação da taxa de lntlaçfw no s~ntido descendt·ntc; de 1D7B 
para 1977 ~-:anhnmo.'i 7 e mt~lo pontus percent.ual.'>; l!l7R, um ano 
multo rru.'itrado prlas mil.s safra.-;, na realidade o Unico ano. dcsM 
de l!J60, cm que a produção aJ.?;ricola caiu e um ano em qur. os 
n~sultado~ ro1·am Cl!rtamtmtc muit<J piores do que a politica, c a 
Inflação continuou nesse patamar de 40,8';;,, 

Tivemos. no principio de 197!1, um recrudescimento. em parte 
devido ~ mas safras. cm parte por episódios especulativos que 
!reqiientenwnte ocorrem cm Inicio de Governas. mas a verdade é 
que jã os índice.-. de ma!Ci ·- que, l.'mbora não dctlnitlvamentc plJ
bllcados, já são, mais ou menos. do conhecimento de todas -
denotam uma tendCncht a arrcfl.'cimento da taxa de Inflação 

O Governo do Presidente Figueiredo propós .. .se J uma meta 
que. cxatamen~t! por não ser cxct!S.'ilvamcntc ambiciosa, cm t1!r~ 
mos de lnflaça.o, pode ser classificada. como uma meta realista. 
Nilo e uma meta dt\ cm ~eis anos. acai.Jar por completo com a 
Inflação no quadro brasileiro. Talvez :sto fosse querer demais, so
bretudo numa economia Indexada; mas, é a. meta de reduzir a 
taxa di' ln!lac.;ào a níveis comparáveis à.queles que se veriflca
vam no princípio do decCnio de 1970, ou seja, no pcriodo pré-crl:;c 
do petróleo. 

Creio que. certamente, e:;ta e uma mt•ta perfeitamente exc· 
qüiví'l. embora todos devamos comprendcr que um proJ.?;rama de 
combate à Inflação não eh-pende apPnas da Poder Executivo; de· 
pende multo. partlcularment.c, do Poder Legislativo t' depende da 
compn·l'nsão de todos os .'it!f.!:mentos, depende da participação dt: 
tod:ts as c:Hegorias da sociedade. 

Na real!dadt·. tem sido dit<1 varias vezes que a mesma poJi. 
rica monet:1rl:>ta t' flsca! podt•, conforme a reaçôo da sociedade. 
dar um tipo ou nutro tipo dt> rt•sultndo no combate a lnflaf;:io 
Eu poderia ter uma política mmwktria, di~amos, si•vt•ra, com to
~ln D. r.umpreensüo da sociec:ade. no st•ntidu de baixar a lnUat;ào, 
r• o resultndo talvc:~ fo . ..;st• a lnfl~u;üu baixar rapiclamt•nte t! núo 
haver ~r:IIH!t•.S traumas d<' transi~~üo. 

1-:~sa nw.sma politic:1, num quadro social }lo.stil :10 cnmbatt~ 
,1 infla~·~-ID, com eXCl'~Sn ele reivl!ldlcaGÓe:i, de ~revcs. dt• jll!dido;J 
dt• n!aJu:'itl's di' r.mpre:-;úrlus, d<• t!nlPI'Pg:adO:-i t' de tOdas as cate. 
t:"OrJa.'\ sociais. t•s.o.;e mPsmo quadro poc!e provocar um período 
multo mnis ârduo clt~ dore . ., economicas. para só se obter, muita 
~nals adi:ll1tl', n rt•sultaclo t•m matena de combate il Inflação. Por 
con:"egu!ntt•, o rntM ps!cologico, o f~it.(Jr eoupera~·fto t· compre
L"nsún da socit•cladt• l; dt• extn!ma !mportúncla t!lll tud:t a politica 
:h· comb:ltt• à lntla!;'ão. 

Oostarln dL• .-;buJJnhar aqui algun.s :tsp!!ctos tCcnlcos rt•l:ltlvn:-~ 
.1 pnhtic;l dl' cnmhatt• ú lnJ'Iaçüo. Em primt!iro 111!-!,ar, po:-iiGâo 
diantt· dt•sst• clla.nwclu probh•ma de muJWtari...;mo. crl'io que, em 
:natt•na dt• mmwtat'l.o.;mn. a cvidCnrla t•mpiriéa nos obri~a a ser· 
mos t•(•Jctlco~. Qut•r dizl'r, se pt·r~untarmos: a mot'da. a t•xpansüe 
!nnnetúria tt·m importúncia na C/t'term!nar,Uo dns taxa .... <le fnfla
','üo? Cl!l'tanwntt•, sim. Há uma .-.&rlt! de evldCnclas empirkas, que 
<~s st'lliHH't•s t•ncuntrarüo nestl' texto !' que mostram, n·alnll'ntt~. 
11m ;~prt•clúvt•l parnlt>lbmo. sohn•tndo t•m pra;o:os mais l0111~ns. t•n
~n· tax"·" de L'Xpan:;;h> tntlllf'tarlu l' t•ntrP taxas dt' lnfl:u,·!lo 

.-\~ora. se V. E:<. 11s !lCr!-!,mllan•m: a mw•da t· o único dder 4 

mlnante da taxa de lni'Jnçún'.' Cl'rtarnente não Qlll'l' dl:t.t~r. nó!! 
tllrtcflrnente explicarPmos apenas por fcnómt·nu . ..; munl'túr!os o 
rt•e!'lHIP.~clnwnto ela lntl;lçúo apus a crlst• do pt'lroll·n. Quando 
multo. usando al~-:uns cunrl•itos multo t-.'ipcclllis clt• mol'das ,. ad~ 
mH\ndo al~o:umas tlt•!nsaJ.l('l1.S, purlerlumo • ..; l'Xpllcar uma parte do 
n•crllrtt·selmento ela lnflaçüu ror l'fl'ito . .., mont•t:'lrhJ\ ma.'\ núo a 
lot~tlldaclt• do Cft'Sl'ii1lL'IltO ela !nflaçüu, pura l' slmplt•snwntt~. pela. 
adnllnJ.'itr:ll'úu elo slstt•nw rtn:~ncl'lro t• !lHllwtúrin 

Portautu, a nos . ..;a ]lll:>kúo t•m rl'ia~·;"w a nwtlt't:trlsnw tt'IHh· a 
't'r I lUla pnsl~·ao clt' nat.un·;:a t•eld I e a, rtt' !'t'(~illlllt't't'r qw• :1 ntot· 
da ,. nm rator bastantt• lmport:llltt• 11a ;~t!nlinbt radto <lt• uma 
illllltf(~:t antllnt'iilPlnlllll'la, ma:; (fllf'. ·'''111 dll\'lda, t:tlltlW!ll lw ou
, I'! I~. f:1! fll'l"' '1]1\l. l!'l :• 1\ t (" 
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e importantt' notarmos Lalllbém Qllt\ hojt•, t~m tmln partt· do 
mundo, toda inflação crõnlca é, sobretudo, uma Jnrlaç~·~u nulo· 
allnu!ntadn. A principal cau.su. da Inflação no mundo moderno. t' 
todos procuram, dl' alguma forma, se Indexar para se d(•render 
1~ontrn os efeitos da lnrtação, costuma ser n proprln lntln.ção. 

Então, a grande nçõ.o da politica tntlacionó.rln, ou da politica 
nntllntlaclonó.rla mais precisamente, C a nç:io da marcha, ação 
no sentido de reduzir a taxa de lnClaçã.o. O que é lmportantR 
erctlvament.c explicar não é porque il lntlnçõ.o existe, mas sim 
porque a lntlnção subiu ou porque a lntlnção desceu de ritmo. 
Evidentemente, este C um aspecto que deve ser .snll~ntado. 

Um outro ponto a ser observado diz respeito ao papel das 
:mtrns a.gricolas, sobretudo no Brasil, no comportamento, na de· 
terminação dos [ndices de preços. t clo.ro que não podemos bn
sear um programa de combate à lntln.ção apenas nn esperança 
de maiores .satras agrícolas. Mas é claro, também, assim como no 
caso da moeda, que as safras, se não dizem tudo. dizem uma 
parte importante. 

A verdade é que os sistemas de preços, no Brasil, são extre· 
mamente sensivels às variações na oferta agrícola. Então, em 
anos de abundância de orerta agrícola, facilmente a intlnção caJ; 
cm anos de esca..sscz dessa oferta agricola, é extremamente dlricll 
evitar o recrudescimento ou, pelo menos, a rattn de progresso no 
eombatc il. intlação. Esta é uma das razões pelas quais os progra
mas de prioridade à. agrtculturn, conferidos pelo Presidente Ftguel· 
redo. são programa.~ que se enquadram com multa propriedade, 
com multa !ldclldade, no contexto de uma politica antllntlaclo
n<i.rla. 

~ claro, também, que podemos ter tatores de demanda regu· 
lando a lnrinção, ora em um, ora em outro sentido. Em geral, o 
que se verltica ao longo da experiência brasileira, nUás, no longo 
da experiência de outros pnises, é que os anos em que há quedas 
mais pronunciadas da tntlação, são anos em que a taxa de cresci
mento do produto agrícola é alta, por abundância de oferta, e a 
ta..xa d-e crescimento do produto Industrial é relativamente medes~ 
ta, por alguma contenção de demanda. 

Isto nós podemos, por exemplo, observar, nos três anos em 
que a tnrlaç:i.o mais signtricatlvamente ca.lu de percentagem, no 
Brasil, nos últimos anos. A maior queda de inClação que nós tive~ 
mos na história posterior a 1960, rol cm 1964 para 1965. O indlce 
g('raJ de preço, que tinha sofrido um aumento de 91,9":-f·, vale 
dizer 92%, em 1964, aumentou apenas 34,5'/f. em 1965. 

Qual a combinação crescimento agrícola c crescimento lndus~ 
trial que produ:!lu isto'! Houve um crescimento agricala de 3,8•;.;, 
c neste ano uma recessão industrlnl, quer dizer, uma queda de pro~ 
duto Indu:;trial de 4,7'/:·. Foi um ano evidentemente de choque, a 
pa.ssagem da hlperlnflaçüo de 1964, para umn Inrtação bem mais 
moderada de 1965 

Então, neste ano aconteceu algo, que nós niio recomendaria· 
mos, certamente, para o futuro, que seria uma tnl contenção da 
demanda Industrial, de modo a gerar não apenas um desaquecl
mento, mas uma verdadeira recessão 

Nós tivemos em outros anos, Hl66 para 1067, I! de 1976 para 
1977, qut"das também substantivas na taxa de lntlação. Em l96G, 
JJOr exemplo, nós tivemos uma lntlaçflo medida pclo!i índices gerais 
de preços, de 38,8%, e que caiu no ano seguinte para 24,3%, quer 
dizer. um ganho de 14,3 pontos de percentnhem na taxa de lnrla· 
ção. No ano de 1067, a Indústria cresceu discretamente, 3,l"ft.., o 
que niio pode ser clnsslCicndo de jeito nenhum como recessão, mas, 
que é um quadro de desaqucclmento, e n ngrlcultura. teve uma ta:m. 
bastante expressiva de crc~clmrnw, 0,2%. 

Um outro ano cm que houve queda substantiva de lnrtação 
foi de Hl76 para Hl77, cm que nós ganhamos sete pontos c meio de 
percentacem cm matéria de tn!lnção: o nivel ~era! de preços havia 
subido de 46,3% cm 1976 e a taxa de lnClaçfio caiu de 36,8•r.. cm 
1077, portanto, este pontos c melo de percentagem de queda. Tam
bém rol um ano de crescimento agricola elevado, 0,6%, cresclmen~ 
to Industrial dlncreto, 3,0%. 

1!: importante, portanto, que rlque aqui claro que, para com
bater n Inflação, ninguém está. pensando cm apelar para medidas 
que possam clnsstrlcar como recessivas, mns, é preciso, num pe~ 
rlodo de transição, suportar tnxns de crescimento menores, no que 
diz respeito, cspeciClcamcntc, no produto Industrial. € um pro
cesso de 11duptnção transitório. o desaquecimento nccessó.rlo pura 
combater a lntlação, ele dura cnqlllmto se reduz u taxa de lntlnçüo. 
Umn vez que a taxa de lntlaçiio já. se tenha reduzido, é claro que 
nõ.o há necessidade etc conf.lnuar prossettulndo, e podt~mos retomar 
tnxas de crescimento brtstnntc sntlllfntórlns nn lndúst.rin. 

Qnnndo n cr.onomlu clw~tn u um t!r.l.ii.J~O de Inrtnçilo, como clw~ 
t~ou no JWrlodo de 1007 n 1973, tornn-:w passivei susttmtur tnxns, 
pPrttwnente:i, multo ultiL'> de 1:re!idrnento. No JlUS!indo, ultrapns· 
stu·am a mnrcn de til';: .. Creio QIW, hoje, .'iPria multo dlfidl l't~pt!tlr 

.lunhu dt~ l'J'1!J 

t'!'.'ia marca. eorn as eondi<;ôt•:- da t•cunomln mmHIIal, ma.'i, ulndu 
a.'islm, t:ertumcnte, podt~remos t.t~r rt!sultados expressivo/i, 

Al~umus obst'Tvnçôcs finais, ante,'i de entrarmos nos dc!Jnte~. 

A primeira observação diz respeito n problemas de JnflaçfiD 
r de! tnxns de juros. Creio que todos nós temos razões de sol;ra 
para desejarmos que nli taxas de juros cniam. Creio que não há. 
nenhuma dúvida, em todos os !;egmentos da sociedade brasilt!i
m, d(• qur. u redução das taxas de juro.'l é alguma. coist~. desejá
vel, dentro do contexto económico. O problema é por que meios 
reduzir esta taxa de juros; o problema é, provavelmente, multo 
mais complexo do que aparenta ser, i1 primeira vista, c csJ}cro 
que ele seja levantado durante os debates. 

Multas Imaginam, tranqüilamente, que a rórmula do tabcll\· 
mente seja a fórmula factlvel e recomendável, c ela pode fun
cionar para alguns segmentos do mercado. O que está. mostrado 
uqui neste trabalho, Inclusive, C que cerca de 4/5 do mercado de 
crédito brasileiro são: ou tabP.lados ou controlados. Mas, assim 
como não é passivei tabelar todos os preços no mesmo tempo, po· 
de-se tabelar muitos preços mns não todos, também não costuma 
ser passivei tabelar todos os juros; pode·se tabelar muitos, ma:; 
não todos. 

Por outro lado, às vezes, to passado mostra multo Isso aqui e 
cm outros pnisesl as experiências de tabelamento são multo mais 
tranqülllzndorns para os que olham apenas supertlctnlmentc ns c~
tatistlca.s, do que para aqueles que realmente pagam juros; frc
qücntcmente essas tentativas de tabelamento degeneram num sim
ples exerciclo de curar a rcrlda quebrando-se o termómetro, c o. 
lebre continua. e, pura c simplesmente, o Governo passa a ter a doce 
ignorância de não ter os slntomns Incómodos daquela febre. 

Creio que precisamos nt!lcnr o problema muito mais a tunda, 
\'erlricando por que as taxas de juros são altas. Elas são altas, cm 
parte por pressões derivadas da próprio setor público. Então, vi\· 
mos cortando essas preRsões, reduzindo os gastos dn.s empresas eli
tatai:::, reduzindo os gastos de custeios federais, e assim por dian· 
te. As v~zes, as taxas de juros são altas, por Imperfeições do mer
cado que hoje podem estar ocorrendo, lncluslvl! no open market. 
Multo bem, vamos localizar essas Imperfeições c tratar de corri· 
gl-las. 

Parece-me que o problema é sério demais parn comportar so
luções simplistas. 

Mesma coisa cu dlrlu a respeito de um problema de mulfo 
maior alcance. de muito mais profundidade .social, que é o efeito 
da Inflação sobre os salários c sobre n vida dos assalnrlndas. Exls· 
tem dois tipos de RDfrtmcnto que os assalariados podem ter cm 
função dn lnClnção. Um alegado à pcrdn do poder aqulstuvo, no 
longo do tempo, com uma lnCiaçfi.o que se torna crõnlcn. 

Na realidade, numa lntlt~çõ.o crõnlca, também hú reaju.-,tes 
salariais de modo que, no ttnal, a longo prazo, temos que comnen
sar, - o que houve de reajuste, o que houve de numtmto dos prn
ços, - c tentar, um pouco, uma análise da evolução da série de 
salil.rfos reais. Mas o problema que certamente C angustiante para 
todo e qualquer assalariado, em função da lntlaçiLO, é o problema do 
oscilação do poder aquisitivo entre um reajuste e outro. Mesmo que 
se diminua o espaçamento dos reajustes snlnrinls, os reajustes 
se:nprc serão mais ou menos descontinuas, versus os aumentr)!; 
contínuos de preços. 

Se raciocinarmos com urna. Inflação de 40% e os reajust..cs :mia
riais uma vez por ano, certamente, hã um:l perda de podt•r nqul.~l
tlvo que mio é de 40%, mas é de 100 dividido por 140, ou 1 menos 
100 ~lvidldo por 140, nu cabo de um ano, Uma perda, portanto, 
senstvcl, c que torna a Inflação bastante cruel pnrn os ossn.Jarla
dos. 

A(!orn, dlzer~se que, realmente, a politica salarial do Gover
no Lem sido na clireção de combater a Inflação à custa dos n.~lil\~ 
lnrlado.s, promover o desenvolvimento pela compressão de solá.~ 
rios, ou alguma coisa semelhante, pnrecc-me algo multo mais fun· 
dado em ldt!n!Jzações tcúrlcns do que cm dados conf'rct.os. Quando 
olhnmo.c; certos dados, como os que cstfio aprc:;cntndos no qundro 
O, verlr!cnmos que os salário.•> médios dns Indústrias de trnnsrormn
cõ.o cresceram substancialmente, cm termos reais, nos últimos 
anos. Houve pc!rlodos, até 67, de relativa queda, rnns a tcndênch\, 
ao longo da tempo, foi de um apreciável crescimento. 

Dirão os senhores: c o sah\rio mlnlrno'J o snhírlo minlmo real 
em verdade, é hoje menor do que o snli\rlo mintmo real de 1050: 
Mas nl cabe uma lndn~!açiio, -· e mais umn vez aquele principio, de 
que devemos noH preocupar mio r1penns com os termOmet.roM, mas 
sim com_ o verdadelru problema, que C o d11 rebre - e ai cabe umn. 
indn~nçno: em 1060, ou 50, quando o soló.rio mlnlmo atingiu o 
plr.o renl de poder nqulsit.lvo, ell' Prn renlment.e um soh\rlo mlnlmo, 
ou cm um snlfLrlo médio? Todns ns lndu~uçôrs rHio dt• que tlnfln. ... 
mos nlgumn colsn de llb8olutamtmt«• hblitru:m, do ponto dl' vlstn 
arltmétlcn: 11111 :mhiim mlnlnw t•m supL•riur 110 :mló.rlu mt~cllu, por~ 
QUl' 70•;;, ela popuhu;itn, rmq1wla i•poca, !-:llnhavn trlt'IIU~'> llllt' o sn· 
ltirlo mlnlmo. 
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Purl,lntu, p.il"cTt'·!lW (jlll' lt'/IHI,, ql.t' t:U!llj!I"!Tildu tp;1· L!lll· 
l;t''lll aqtll, ~"lli pulitlca .·,.t!:trl.ll. tJ:-, fl'!liJilli'!IIJ., .,:-t'' m.tb t:lllt!Jllt•X•J.~ 
Uo qut· aqtJPit•;: qtH• apt•n;t:- pndt•m .'il'r n·.~olvJdus por JH'I!ada.'i le· 
~~J.'ilali\':Ls. TPmo.), por n·rlo. cap;u:ldadt•. Jll'ltl l':;fon·o ~ovPrna
mPntuJ. dt• f'!ilaht•lert'r d!rl'tri?.f'li, dt~ 1':-.tabl'lr•c:Pr nrlnt;H:iws. Ma.'i 

multa r:nlsa é feita nflfl arwuas ptda açáo do Govt•rno. m;1..; .P''I~ 
:lt:ilo do nwrraclo. Podt•mos fixar [!,r:tlldPs auffit!ntn.'i df' s~Jarlos 
nmnlnals, mns a lnrJnçüo lr:l atr<i.'>, ou ml•smo ú frt•nLt•, c~omo an!t•:; 
dt• l!lfi4, ,. comer todos Ni.'it•s ~randes aumL•nto:o~ d1~ .~alárlos rwmJ
nals. 

Poclemus. a.-. VPlL's, lixar aumentos de snlitrlo:-; nomuw.ls ,. 11 

nwrcaclo. por wlaçiw ele mú.o-dt~-obra. p;t~nr, de\.\vamcntt•, um 
lncrcnwntu lllft>rlor :lqut•lt•s. 

Ou pudenms ~ o que prm·ce .'icr o caminho mais :iaudávt~l. 
quando h;i um proce~sn de dNit:nvolvlml·nlo - pura c simplt~s
mt·ntc, tt'r um m(•rcado qut.' d\:-;put.a n mtl.o-t\e-obr<\, puxando a::; 
salârlo~ acima daquilo que uma fórmula qualquer estabe!f'clcta pelo 
Governo, re:dmcntc. dcc.rettl que ~<'ja. o aumento. 

Por const·~-:ulnte, mal:-; uma vez, p~trcce-mc que esse probh.'_rnn 
dC' politica .salurlaJ. t>mbora ,s(•ja um problema st•mpre .susccpt1vel 
de debate 1: su~ceptivt•J de ser repensado, deve ser encarado na 
.sua complexidade Integral, inclusive, lembrando .. .se um dado bas· 
tantc Importante: precisamos, ao mesmo tempo, ~el~ornr salã
rlos c criar empregos. Ncssl' sentido, o. nossa po.slçao ~ multo eH
versa de crrtas paiscs que tém a população estacionaria. 

Um pnis coma a Alemanha Ocidental, por exemplo, cm QUe a 
população cal de 0,3''; no ano c que, portant~. é um país que não 
l(.'m nenhuma rc.sponsabllldac!e com a criaçao de t•mprc_gos, c.ssc 
Pais pode ter a disputa da muo~dr-obrn. elevando os salarlos. so· 
bretudo nos nivcls de produtividade alemães, com extrema erlcá .. 
ela, porque medidas que elevem os salários à custa de restrlçilO 
01• orl•rta de emprego - novos empregos - podt:m ser, rcalm~·nte. 
:1pJlcadas em um pais, cuja população ê e.slaclonária ou ate le· 
Vt•mentf' dccllnant.{'. 

Ora, no caso brasileiro, temos que pensar, também, m·~sc_ com. 
ph·xo salário-emprego c também no complexo de desmvets re
gionais. As vezes as politicas qu(• süo mais ~-:cncrosns com a..'i te· 
guJes mais desenvolvidas do Pais. acabam .-;cndo politicas clltlstn:s. 
piOrando ns relações de trocn. com as regiões menos desenvolvi
das t• piorando, lncluslve, a sua capacidade de gerar empTPJ.-:OS, 

São, portanto, esses alguns dos pontos que gostaria de subi!· 
nhnr. da exposição que !lz chCHUr à..s mãos dos Srs. Senadores. 

Não quero ocupar com monólogo mais _parte da tempo Que 
~~~mas dl•dlcado nesta tarde c fico il dlsposiçao dos Srs. Senadores 
para o debate. 

Multo obrigado. !Muito bem! Palmas.1 

O SR. !'RESIDENTE tLuiz Vio.nal - ?a.isa-se, agora, à rase 
das Interpelações. 

Em primeiro lugar, tem a palavra o ~r. Senador HenriQue San .. 
t1Uo, autor do reQuerimento de convocaçao. 

O SR. IIENRIQUE SANTILLO I MDB - GO. Pronuncia O se
guinte discurso. Sem revisão do orador 1 - Sr. Presidente, Srs. 
Senadores, Sr. Ministro do Planejnmcnto: 

:S: evidente que a. rlnnlidnde prccípua do comparecimento do 
Sr. Ministro do Plancjnmcnto n esta Casa. prccJsnrln transformar
se, Inequivocamente, no Inicio de um debate altamente dc.mo
crtltico com a sociedade bra.sUclra. sobre os caminhos da politica. 
cconâmicn o. ser adotndn. pelo Estado. Este é, sem dUvida, um 
trnball1o multo bonito, mas Incompleto, porqu~ não se nteve à. 
que.~tão bõ.slcn do problema, dada u lmpo.s.slb!Udndc de dissocla
rl"m·sc os problema~ cconõmlcos dos problemas politicas da atua
lidnde brasileira. E a questão bt'l..slca. Jcvantnda e como compntl
biliznr com o. preconizada. nbcrturn politlcu. um modelo cconõmlco 
concentrado de riquezas e de rendns. 

Trabalhei esta noite nesta cxposh;üa humilde, Srs. Se-nadores, 
~~ ela Inicia com uma nsscrtlvu que S. Ex}1 o Sr. Ministro, sem 
dUvida, jó. deve ter ouvido dJvtJr.sas vezes. Jó. se disse_ que a ecoa 
nomln é mutto Importante para rlcnr npenns nn..'i maos de L'COa 

nomistas. Eu diria melhor: de economistas lnscnsivel.s c rctró~ra
dos. No entanto, o .sentido da ns.scrtlva é suflclentcmcntr nbrnna 
gente para Incluir n necessidade de dJscu.ssõc~ dcmacrô.tlcns cm 
torno do plnnejamcnto econômJco, poJs Inserem-se aí os proble
mfl.'i que mnl.s lntlmnmcntc urctnm a vida de cudu cldndúo. 

Se é verdndc que o Governo Figueiredo tern procurado apre~ 
:u~ntnr-.sc O. Nnçào com roupagt!n.s liberais, consubstnnr.iadns ~m 
t~lcnco de promessas a Jwrnrern cxpectnttvn de rcdemocrnti:r.nçuo, 
cm nenhum momento .SL' atrevem n lnslnunr sequer mudanças de 
fundo nn polltlcn econõmlcn. 1\ ofL'm\va do Governo permanece, 
pai:-;, rl'st.rltn il úrell politlcn, numa tentativa ele n·f.rl'ar o.impul.o.;o 
d:w aposiçõe:-;, rabli.'itt>cldn:-; por ~uu u.mpla unldaclt• ll't•lltt• a brutn
lldad1~ da dltndura. 

Tu(Ju 11 1-'al.'> ,..,aiJt•, rkn:.ro t' !ora da.~ an:a.~ ~uvt·rn<Hnental,', QU•· 
u pec:;: .... t,·ntt· Cím:-;crv;Jdur!smu do Governo na Jlfui!!Of;Úu dt· trans
fumJ,Lt;üe.-. o·CtlnOmic<~.;; L'llccmt1a 110 Ministro Slmon.->t~n seu priu
dpal articuJ,Jdnr. Nt•,)t•: !eJT1'1\0, l'lt• e o me:,trl' no melhor 1:.-;tllu. 
n/J arranjr, dt! !rlrmulas magica..;, cl!jil re.o.;::;onúncia. hoje, não crm· 
.'it'l-:111' uitrapassnr a solldúo da Casa Económica do Palúclo do PI~· 
nalto. Foi ele- se~undo n Jmpren!Ja .... qlh~m "cavou" a lntervenc;uo 
nos sindicato:-; do ABC, sob o argumento de QUt! não !iC pode per
mitir (JIIt! a t•.splral sulárlo/preços rcallmcnte a Inflação, cnmpro
mett!ndo a eficácia da política de cont1•nçúo de preços. No cnt..'lnto, 
todos .<~nbcrn. t•speclalmlmte na ãrcn. acadCmica. hoje arrrdia à 
lnflui·ncliJ do Proft•s:-;or Simonscn, qut• a participação do~ salário~ 
na indústria de transrurm::Lção é menor que as dcspesa.'i financei
ras. 

Em artlg:u publicado na Corrl'io Uraziliense. durantL' a ,:.:-rcve 
dos nwtalúrv,Jco:-; do ABC, OCclo Munhoz, eminente e respeitado 
economista demon.strou que, rnquanto o.s empresários, sob o esti
mulo do Caverno. negavam um aumento salarial reivindicado, de 
resto, .se~undo minha opln!i10, justo e merecido iJ. luz das perda.'! 
dos indlces de Hl73 e das conquistas consolidadas com o êxito 
da greve de 1978, que o referido aumenta slgniticava um adlclona.J 
de 1,5''( do valor da produção lndu.strinl. Apenas isto. Demons
trou alndn mais, que só a majoração da taxn. d~ juros, elevada 
maleCicamente pelo Governo. cuja ârea económica era comandada 
pelo Sr. Ministro Simonscn. a partlr de Sl'tembro de 1076, havia 
consumida a•;; dt• todo o valor da produção Industrial na mesma 
:J.n·a. 

Par outro lado, visualizando-se a participação dos salã.rio.s c 
lucros nessa mesma Indústria de transformação. onde 6 mais ele
vada n produtividade e onde se encontram os maiores snlãrio.s da 
classe trn.bnlhadorn, comprova-se o car:itcr ideológico do Sr. Mi
nJstra, ele que certa vez j:i. classificou as criticas a sua postura df' 
"intoxicação Ideológica". 

Enquanto os snl:irios do.s operãrios participam. na Indústria 
metalúrgica, em 5.5•:; da valor da produção, na mecãnlca ern 12%, 
na dr mn.terlal elétrlco/comunlcaçõcs cm 7,·Jt;;. e na de matrrlal 
de transporte t•m 5,2•;;, as despesas rlnancclras, em 1976, foram, 
n•.spl!cllvamcnte, de 0,2•:;, a··;. ar:; c 5,5•;;, e os lucros líquidos do.s 
empresários roram ntl ordem de to•;;. do valor total da produção, 
sem contar toda. a gamo de remuncrat.;ões não-declaradas, na !armo. 
de pró-labore, gasto com férias luxuosas, alimentação nababesco. t.• 

gasolina a rodo para seus imensos e luxuosos autumóveis. 

E então vem o Sr. SJmon.scn e diz que os .salârlos alimentam a 
lntlnt:ão. E os juros c lucros l'Stúpldos do sistema rlna.ncelro, o 
qut• fazem? E os elevados rendimentos dos patrões e seu elevado 
nível de vida o que tazem? E os gastos voluptuosamente improdu
tivas do setor público, queimados multas vezes na tentativa de 
tapar buracos deixados pela voracidade de tlna.nceirns !ncscrupu
Josns, o que fazem? E os negócios sombrios como a compra da 
Llght, o que fazem? 

Mns o Estado persiste cm garantir o capitalismo voraZ e em 
manter-se como sofisticado Instrumento das classes dominante:J, 
apaniguando os tccnoburocratas e sua.s mordomias, 

Não é de agora Que se elege o combate à in!la,ção como prio
ridade nUmero um e, no mesmo ~mpo, tntimldam-.se os trabalhtt
dores aos movimentos reivindicatórios, capazes de provocarem 
retrocessos, segundo os tecnoburocratns do regime. Estn cantilena 
é antiga, dura 15 anos. 

Os trabalhadores centram sun prioridade na. elevação dos snló.
rios, evidentemente, não na elevação dos snl:irios capazes de serem 
transmitidos nos preços e em rnclhor distribuição de rendas, o 
que seria passivei se não se procurasse esconder, por trâ.s de fór
mulas complexas o irrefreável desejo de enriquecer nlndn. mu.ls 
os que jà süo multo ricos. 

Os arautos do Governo a.Unham nUmeras intennlnávcls para 
provar o contrário, Poderão nté mesmo dizer que, nn Indústria de 
transformação, o snlârlo médio real passou de 2. 305 cruzeiros, cm 
1960, parn 6.326 cruzeiros, em 1978, cm valor do Ultimo nno. Mns 
níto dirão que n qunsc totalidade deste aumento real concentrou-se 
nos altos snhirlos do.s executivos, do pessoal a nivel de ndmlnls
trnção e gercnclal. 

O SR. I'RESIDt:NTE ILutz Vlnnnl - Nobre Senador, tn!eliz
mente, o tempo de V, Ex, I\ }ú. estã esgotado. 

O Slt. IIENIIIQUE SANTILLO 1 MDil - GO I - Peço n V. Ex.• 
qut• fncu. constar nos Ann..ls dn Cmm o que nqui e.stá escrito, como 
se tivesse sida lido. E vou concluir, formulando nlgumns perguntas, 
algumns questões a S. Ex. a o Sr. Mlnlstro do Plnncjnmcnto. 

O Slt. I,UESIDI~NTE ILUIZ Vl11nnl - Ap:rndc~o n V . .EX.11 a 
colaboração. 

O Slt. JIENitiQUE SANTILI.O (MDD -- GOI -· Fa1t~-sc Illlffill 
:;erle Cil' prolllt~nHLs ~~ a1~ora «.'ll discuto aqui o probkma do rnone-
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tnrtsmo, do estrutura.llsmo, do progrnmlsmo, do realismo, do dcsen· 
volvlmcntlsmo, e de todas os "lsmos'' que se possa imaginar. Mas, 
fundamentalmente, o que se coloca. aqui e a renlldnde do dln-n-dln 
das classes trabalhadoras deste Pais. 

O que se coloca aqui nestas pO.ginas, Sr. Presidente, mult.as 
das quais não lidas, talvez não se enquadre numa simples fórmula, 
numa simples curva, de um trabalho eminentemente técnico c 
que precisaria ser bastante poliUco para Iniciar os debates cm 
torno de um novo pacto social que Incluísse os trabalhadores, atra
vés de uma Assembléia Nacional Constituinte, com amplas Uber
dades neste Pais. 

Colocam-se aqui números, Sr. Presidente, números otlctats, 
interpretados à luz de um modesto médico. Mas, não seriam ne
cessários estes números para quem como nós faz, no cotidiano, 
contato Imediato com o povo hum!lde e pobre desta terra, do 
Brn....,ll. E não venham dizer que isto é retórica, porque não dirão 
Isso os trabalhadores cujas mucosas gó.strtcn.s estejam sendo rui
das pelns ratazn.nllS da fome, suas, de sun.s esposas e de seus 
rtlhos. Não dirão Isso os mlserãvels trabalhadores rurais desta 
terra, e quaisquer que seJam os números, não serão convincentes 
para matar sua tome. 

Aqui está dito, Sr. Presidente, o que se disse na Mensagem do 
ex-Presidente Gelsel trazida a esta Casa neste ano: que a pobreza 
absoluta diminuiu nos 20% mais pobres da população brasileira; 
que subiu dos ridículos 300 c poucos cruzeiros de renda per capita, 
para os rldiculos 400 e poucos cruzeiros per capita; mas está dito 
.aqui, também, à. luz dWi estatistlcas dos órgãos oticiats, que esse 
ridículo se fez às custas das faixas lntcnnedhirins baixas da popu
lação, procurando se igualar a maioria na pobreza. e Igualar a 
minoria na riqueza. 

Lamento, Sr. Presidente, não poder continuar. Agradeço no 
Regimento desta Casa, que tem no seu texto um privilégio para o 
inqulrldor, que dispõe de 10 minutos po.ra justificar a sua questão. 
Sou um homem cortês, .sou homem a usar tcnnos parlamentares, 
mas que, premido por essa realtdade, jamais poderia deixar de 
trazer aqui aqullo que entendo dessa realidade e ns questões são 
bastantes simples. 

A primeira pergunta: 

l. Quando pretende o Sr. Ministro convocar a sociedade para 
discutir amplamente o III PND, para que não seja apresentado il 
·Nação como um novo "pacote"? 

Porque a. Nação já não aceita mais "pacotes": nem mesmo os 
empresários deste Pais já não aceitam maJs decisões elaboradas 
Isoladamente e apresentadas como derinitlva.s. Não se diga que é 
impossível tratar com toda a sociedade brasileira, com mais de 
110 mllhões de brasllelros, porque ela já se encontra, em seus seg
mentos mais representativos, suticlentemente organizada para 
participar de profundos debates económicos. 

2. Como se expUca o !ato de ter o Sr. Ministro denunciado a 
falsidade dos índices de 73 e continuar u.sando-os em suas teori-
zações económicas? • 

3. Qual n opinião do Sr. Ministro .sobre o aproveitamento de 
técnicos afastados em 64 e Internacionalmente reconhecidos como 
prottssionals cbmpetentcs? 

4. Como consegutrli. o Sr. Ministro compatlbtllzar a abertura 
politica preconizada com uma ordem económica altamente con
centradora de renda? 

5. Por que o Ministro Simonsen não usou sua competência 
profissional para denunciar o arrocho salarial, a miséria dos tra
balhadores rurais, a origem dos fantásticos lucros do setor finan
ceiro, o sentido das vultosas tra.narerCnctas às empresas em pro
cesso fnllmcntnr c outras tantas aberrações da cconomtn bra· 
s!lclra? 

Agradeço a V. Ex.", Sr. Presidente, c agradL-ço a benevolência 
do Sr. Ministro do Plancjamcnto. 

O SR. MARIO IIENRIQUE SINONSEN - Multo obrigado, no
bre Senador Henrique Santillo. 

Sr. Presidente, cu jamn1s poderia rivalizar em eloqüt!nctu, em 
brilho expositivo, com o Senador Henrique Snntlllo. Em compen
sação, sendo cu um técnico, sou obrigado a ser mais objellvo e 
Ir mais rnpldo.mcnte b.s respostas. A primeira pergunta claramentl' 
apresentada é: 

- Quando pretende o Sr. Ministro convocar n sociedade paro 
discutir amplamente o III PND, para que não seja apresentado à. 
Naçji.o como um novo "pacote"? 

O irr PND é lei, portanto, será debatido aqui no Congresso. 
Terei o malar prazer em vir aqui se tor chamado. Acho que nii.o 
há. lugar mais próprio parn o debute dos temas nnclonnls do 
que o Congresso. Eventualmente, ele também ser(l debatido com 
outrns categorias. Mail, pura c slmple:;;mcnte, o rato dl~ eh~ vir 

aqui ao Congresso para Sl'r dcballdo ~ e estou disposto a vir aqUI. 
à hora que os senhores me convocarem, paw dcbllLê-lo -- r1!V1da 
um processo realmente dcmocril.tlco. 

As democracias se fazem não pela consulta a todos os seJ,:~ 
mentes da opinião pública, através de um plebiscito o cada lns~ 
tante. D1tlcl1mente um III PND seria realmente assunto parn um 
plebiscito, mas é assunto para ser debatido no Congresso Nacional, 
o lugar onde se votam as leis, o lugar onde o problt~ma pode .'icr 
discutido democraticamente. 

Segunda pergunta: 
- Como se explica o rato de o Sr. Ministro ter denunciado a 

!nlsldadc dos índices de 1973 c continuar usando-os cm Ruas teori
zações económicas? 

Nunca disse que os lndtces de 1973 eram falsos ou algo que se 
parecesse com Isso. O que cu disse é que cm 1973 houve muita 
expansão monetária c alguns controles de preços que transtc~ 
riram pressões tnflacioná.rlns para 1974, Isso cu disse vá.rlas ve
zes c, por Isso mesmo, os indlces de 1974 estão multo malares QUI" 
os índices de 1973. 

- Qual a opinião do Sr. Ministro sobre o aproveitamento 
de técnicos afastados em 1964, Internacionalmente reconhecidoli 
como protlssionals competentes? 

e uma pergunta extremamente váUda, não creio que haja, 
a priori, Qualquer coisa regirosamente contra Isso. Conheço muitos 
desses técnicos que Inclusive, estão hoje aproveitados na soeledad1· 
brasileira e virá oportunamente para ser debatido aqui, dcmocm~ 
tlcamcnte, no Congresso, também no tema da anistia, l'iObrc o qual 
não tenho n miníma competência para talar, mas e um assunto 
que clltó. na imprensa. 

- Como consegulrã. o Sr. Ministro compntibll!zar a abertura 
politica preconizada com uma ordem económica altamente con· 
ccntradorn de renda? 

Niio creio que a ordem econômlca brasileira, hoje, seja alta
mente concentradora de rendas. Hã. certas coisas que :;ão concen· 
tradoras de rendas, corno por exemplo, a explosão demográfica, 
nós sabemos disso. Pura c simplesmente, o que eu diria é que as 
tendências dos últimos tempos são de uma melhoria de distri
buição de rendas. Agora, nós devemos nos preocupar em razcr 
com que, no longo do tempo, essa distribuição de rendas melhore. 
Quem criou impostos sobre ganhos de capital? Quem aumentou 
a progressividade do Imposto de Renda, nos últimos anos? Quem 
tem procurado encontrar fórmulas que, bem ou mal, vêm dlmtnuln· 
do certos coeficientes de concentração? Estamos sempre dispostos 
a aceitar o debate sobre· o assunto porém, mais uma vez, vamos 
lembrar que a diminuição da desigualdade de renda, que é um 
tema extremamente Importante, é multo mais uma questão de 
ação global do que uma nçfio especifica sobre este ou aquele tópico. 

Concentração de renda piorou multo no principio da década 
de 60, quando a politica salarial era multo generosa. Então, não 
basta ter boas intenções para melhorar a distribuição de rendas, 
é preciso realmente atacar os pontos, valorizar a mão-de-obra. 
Na realidade, a renda só se distribui no momento cm que deixa 
de haver o trabalhador desqualificado, ele passa a ser qunllrt
cado e passa a ser disputado pelo merendo. Esta é uma realidade 
tnternaclonal c bastante evidente, do ponto de vista económico. 

Creio que se nós queremos nos preocupar com a melhoria dos 
padrões de vida de toda a população - c temos que nos preocupar, 
é obrigação de todos nós; sei do profundo patriotismo do Senador 
Henrique Santillo c ele acredltarâ. que eu partilho exatamcntc 
desse mesmo patriotismo, embora com Idéias dlterentcs. do ponto 
de vista técnico - não deve haver nenhuma divcrgimcJn entre 
técnicos e politicas. Afinal de contas, também não vamos rn..sgar 
a técnica, como .se ela fosse Irrelevante. A tCcnlca, cntlm, nado. 
mais é do que n crlstaltznçüo de um passado de resultados c expe. 
riênclns que foram feitas, pollticamcnte, para o bem do.'i povos 
Devemos usar a técnica, exatamentc, neste sentido. 

Por último: 

- Por que o Ministro Slmonsen não usou tl sua competCncin 
pro!Jsslonal, cu ngradcço a "compet.êncln protls.stonal", para denun
ciar o arrocho salarial? 

Simplesmente os meus números mostram que não houve arro
cho salarial. Pode ter havido num periodo ou noutro, mas não 
globnlmentc. Entiw, nilo me competiria acusar aquilo q.ue cu não 
acredito que tenha acontecido, a não .ser episodicamente, num ou 
noutro problema. 

A mlllérln dos trnbnlhndorcs rurnls. Eu dirln que u problema 
mio C acusar n miséria dos trabalhadores ruralll. O problema é como 
melhorar o nlvel de vldn dos trubalhndore/l rurniH, como dt!llenvol~ 
V(!r n ngrlcultura, corno crinr u oportuntdadt• de emprego. Nüo 
ndluntn nadn. vir denunciar 1•ssa mlliérln; o que temos QUI' fn:o.er é 
Prradlcar n miséria. 
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A oriJ~I'Ill dos rantastJco.~ Jucrus do :wtor JlníiOCI~Jru. O :-.c•tor 
rln:ml't'IJ'o ~BnhoLI mult.o em 1!176 ,. partt! d1• 1!177. jú t•m lU7!! 
gnnhon multo nwnos. E cf!ftamcntl.', estt! ano, irú f.{anhar multa 
nwnos qut• vúrlos :wtores da t~conomla. 

Um problema importantt•, ai, é sabt•r h!r tnllnnços. ler balan
ços t•m tl'l'mos renhi e as correções qut• foram introduzida .. ~ pcln 
Je~Jslnc;fw rias So('ledadcs Anónimas l' nüo confundir üs V1'ZI'S lu
cros lrn•ais com ut~ reais. O sentido dt! vultosns transfcrt•nclas il.s 
t!mpn•sa~ em processo !alimentar, realmente não (Mam vultosa.~ 
as trausf('I'Cnclas elas empresas t'tn proc1!SSO rnllnwntar. 

Ct'rta vez. !ui ao phmárlo da Cúmaru elos Ot.•putudos t~xpl!car 
a.~ trans(l!rênclas QUI' hüUVt! no sctor nnancl'iro, cm processo. !'cal· 
mente. d1• dltlculdades, mns foram slmplesmcntl' uns se~-:uro.s pu
~os :~os dcpositnnt.c:-; do :-;lstcmn financeiro 1• nfw aos proprh.•tá
rio:j ou os donos do sl:-;tcma financeiro. A:-; pPs.'ioas. como todos os 
:H•nhorc:-; aqui presentes. poderiam ter uma conta bancitrla dr 
bOti (C t,', puru C SJI11pJesmcntt•, VPriflcaram, pOSteriormente, qUe 
o banco não podia honrar os seus compromissos. E o Governo 
com rC'cursos do Imposto de Operações F1nancelra.o; a.ssc~urou esses 
pa~nmentos. Em todo caso. Isso perttmce a água:-; pa:-;sada:;. Há 
outras tantas abcrrnções d:t economia brasileira. Bem, .sabemos 
QUe a economia brusilclrn tem aberrações: nós devemos estar sem~ 
pr~ prcocupndas com ela:-;, mas num sl'ntldo <'Onstrutlvo. 

E. infellzmentc, o nosso Re~imento, meu caro St•nndor San
tlllo, não permite debates de pln~~pong. Mas, para uma convt>rsn 
Informal. em outra oportunldndc, dclx.ar~Jhc-ia uma per~-:untu. 
V. EX,I' Indaga por que prego uma mudanc;oa de modelo. Mas, V. Ex.11 

n:i.n me disse que modelo. Nós estamos apena:-; num jo~o dl' paln· 
vras. Pn•rerla usar menos a palavra "modelo", qup costuma ser 
wmda c nbusa.da sem .sl' sabl'r t'Xatnmcnt1• o St!U contt•údo. e dis
cutir nwdlda.s especificas. provldCncias cspccirtca.'i. 

Mais um pormenor: os dados da Indústria de trnnsCormaçãu 
citados por V, Ex.n, ll'vam apc·nas cm conta um aspecto qul' f' 
prl'clso não esquecer: quando nús compuramos. por ext•mplo, o 
peso dos :-;alárlos de uma determinada Indústria, o peso dircto 
pode ser pequeno. Mas acontcct• que a matCria-prim:J também tem 
salário. Então. existe um peso Jndirt•to. 

Como nós vcrlflcamos o total da renda nacional a custa dos 
!atures, os ~nlárlos pesam aqui, como cm toda n parte do mundo, 
algumn coisn entre 55, 60'.; da rt!Oda nacional. O.i salário:-; ~lobal~ 
mente são a principal componente dp custos, eles o são. Inft>UZ~ 
mPnlt' C nsslm em todn parte do mundo, C normal qut• o seja: 
Isso C pura l' simplesmente uma con.statação estatístlc<.~. Quer dizer, 
o QUt' vale nc>cessarlnmtmll• parn cada Indústria, não e nccessa· 
rianwnte extrnpoló.vel para n economln como um todo. 

Clnro. hli. Indústrias, como a.s aqui citadas, por exemplo, a 
indústria nutomobllistlca e uma Indústria que tem um conteúdo 
de mão-de-obra dlrctn multo J)í'Qllcno. Eu daria uma que tem 
menos ainda: s.c eu pegar um:1 usina hldrelétrlcn 1'01 que prnti~ 
camentL• tudo e capital c o combustível C água. n remuneração 
do capital praticamente constitui toda a tnrlra; o custo da mão
dr-obra é rigorosamente lrri:;órlo. O que Importa não e assinalar 
o que :1contece nesse ou naquele setor, mas na economia como 
um todo, Na economia como um todo e suns compras nacionais 
demonstram claramente que parcela da remuncrnçao do traoa
lho sobre o custo dos fatores de produção, sobrt: a remuneração 
total dos fatores de produção, C alguma coisa que tem oscilado 
nn ratxn de 52 a ao r;. que C o normal nqul e cm muitos outros 
pniscs do mundo. 

Mu!OO obrigado, Sr. Pre:-;Jdentc. I Multo bem! Pnlmas.f 

O SR. J•RF.SJDt-:NTE tLulz VlnnnJ - Antes de dnr a pala~ 
vra no Scnndor Murllo Bndaró, a Mt•sa pede Ucença pnra chamar 
n ntençúo, porqlh~ emborn tenhn tido uma natural tolerô.ncla com 
o Senador Ht•nrlque Snntillo, qut> cru o autor do requerimento, 
n Mcsn devt•rú ater-se aos tempos regimentais, Inclusive para 
que J>Ossnm !alar o .mnlor nUmero de lnterpclnntes, uma vez q~e 
n lista de Inscritos e bnJ;tnntc cxtcn:-;n c o tempo dn nossn sessao 
ó llmltndo. 

Tem n palavra o nobn• Scnndor Murilo Bndnró. 

O SIC. :UUitiLO Ut\DAilO t ARENA - MO. Pronuncln o se~ 
~ulnte dlscunm. St•m rcvlsilo do orador. I - Sr. Ministro, no dr~ 
correr dt• sua cxposlçiio, V. Ex.u usou uma cxpn•ssün que ml' 
convocou a ntcnçào: "quando n soclt•dndc aprende n ~H~ rh•svencl~ 
lhnr dn lnflnçüo," 

F'azt•ndo um L•xnme dn lnflnçüo brasll1•ira, ldt•ntlrtcnmos, hls
torlc:um•nt{•, em 183•1, o primeiro J.!randc salto lnrlaclonarlo, com 
um plqut• cm lll•H, provocado por um numt•nlo dt• tribUto nd VIl· 

Jurem sobre tuodut.os lmportudos. Ot• H!HO a lH!l6, convivemos t~om 
tnxns dn ordt'nt cll' Jl(i•·;, e dl' l!HO u IfJ47. até 201•; dt• tuxas ln~ 
flnclonúrlas. g Ut•ste pt!riodo tudo, prlnclpalnwntt• na decmln dt• 
·lO at.é hnJt'. n Brasil vt•m cunvlvL'ndo r.om lliXíLS multo alt:1~ ciP ln· 
flaçüo, l'ill-\'nlflcandn cpu~ a nosl'ia :iot~lt!daclt•, ainda núo apn•ucJcu 
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a st• dt~svt•nr.Jihar da Jn!laçito, consldt'rando que quando ali dltl
culdndt!:> na sua redUt,~fJO li(' uctmtuam. tomam n.·h!VO os chamado:~ 
componente:-; não monetúrlos da lnflaçáo, ou seJa. componente,.,. 
tipo suc:a.is. 

Ent:io. pergunto a V. E:<. 11
: para obt1:r~st· maior Cxlto na Jut:l 

ln!Jacionnria, que provldimclas o Governo e:-;tà tomando para pro. 
mover o cn~-:"nJamento da sociedade brasileira neste processo? 

Ê a prlmf!lrn pPrgunta. em seguida farei us outras. 

O Sll. ,\I1\R.IO lft-:NIUQOI<: SIJ\IONSf>:S- Multo obrh~ado, nobrt! 
St•nndor Murllo Badaro. No que diz n·spt~lto ao POga.ianwnto da so
ciedade, nós, do Poder Executivo, lt~mos prncurado tazf'r uma sérlr. 
d1• palestras dr dlvul~nç:io; t' a Secrrtarln dP Comunicação Soclnl 
t~bém pretC'ndr. numcntnr a mobj]jzar:;ão p.slcolo~lca em torno 
dcs.sc sistema de combate il. Inflação. Jil existem al~unr. prqucno:l 
pro~rnmas, al~umas pequen~ts expt!riCnclas. E: claro que a. conf>cif•n
tlzaçüo dn sacll'dndc, quanto à tmportancla do combate a innaçâo, 
C nbsolutnmenll! essencial para qut• o programa de combate a ln~ 
n:u;ão possa ser Jrvado ao bom termo sem custos sociais multo 
altos. Porque quando o Governo joga para combater a Inflação c 
u sociPdndc joga contra o combatt' il ln!laçã.o, os custo!' sociais 
costumam ser multo elevados. 

O SR. :\tURIJ .. O Br\OAHó !ARENA - M01 .-Nas pãgina:-; 27, 
28 l' 29 do trabalho encaminhado ao Senado, V. Ex.11 rala no 
problem:t da correção monctârla, que ~crn uma contrapartida 
fortf'mente negativa, que ê a rl~ldez que Introduz na componentt~ 
d1• rt•allrnentação JnC!nclonâria. E diz mais QUL' de tal mnne!ra a 
t·conomia brasileira st• tornou dPpcndcnte da Indexação. ou da cor
reção monetárln que a sua suprcs:;;ão abrupta provavelmente des
montaria respeitáveis Instituições como o mercado de capitais. a 
politica monetária c talvc7. a própria ordem econômlca. 

Pergunto: que mt·dida ... concn•ta.i. aJCm daqurla. .... sugeridas pelo 
Professor Octavlo Gouvea de Bulhôe.'i, citado no :-;cu trabalho, o 
Governo est;l tomando para rt'du:t:lr cs:;a indexação. ou seja, para 
quebrar a rigidez in.stltuclonnl da corrt:çiio monetária? 

O SR. MARIO nt:NRIQUE SIMONSEN - Adotamos, Ja cm 
1076, uma nova formula de reaJuste das Obrigações Rcajustãveis 
do Tesouro Naclona.J, que raz o reajus~ cm ao•;; pela lntlação 
detivamcntt· Vl'ri!Jcada t' t•m 20';, por uma lnCJaçào idl'al de 15';: .. 
Isso daria. n gros~o modo, SI' tivéssemos uma lntlação de 3Q•;;,, 
aproximadamente a lndcxnçó.o da corrcção seria de 8X3=!?4. mais 
3, seriam 27';. Com a tnClnção de 40";. a Indexação serin 8x4::::32 
mais 3, :;e riam 35';. Então. e a Introdução de um coeficlf'nte 
amortecedor, que existe na:s ORTNs, precisamente com a idéia de 
diminuir esse procc.sso de renlimcntação da Inflação. Obviamente, 
que poderiamo.s reduzir mais esse ratar de reaUmentação, mas aí 
poderíamos encontrar al~uns problemas sérios, tais como: o que 
poderia ncontccer com as cadernetas de poupança? PoderiamoM 
ter um dc:-;estímulo para as cadernetas de poupança e termal-i 
uma eva:;ã.o grande de recursos destas cadernetas para Outros 
segmentos do merendo de capitais, tah·ez obrigando o Governo a 
emitir somas extremamente elevadas. Dni, ser necessário uma soma 
rezoavelmentc prudente, neste caso. 

O SR. MVRILO 8,\D,!.R{) r ARENA - MG I :_ Esses novos 
elementos agregados a diminuição da taxa de correção. a que se 
refere V. Ex."', o que Sibrnirlcnm concretamente, c·m termos dl• re
dução'! 

Além da sugestão do Protcssor Bulhões, "que os indlccs de 
preços que servissem de base il correção monetãria expurgassem 
as altas acidentais resultantes das más safras''. o Governo acres· 
centou reajuste das Obrlgaçõt>s Rcnjustá.vcls do Tesouro Nacional 
em ao~;. na alta cret1vn dos ind\ces de preços por ntacndo, e, 
cm 20'.::, numa. Inflação progrnmnda de 15~; .no ano. 

Eu pergunto, para esclarecimento do Senndo, o que repre
senta concretamente, em tr.rmas reais, esta agregação dcSSL'S no~ 
vos clcmen tos na rcduçlio dn correção. 

O SR, ~1,\RIO IIENRIQUE SI~IONSEN - Ela representa tun
damcntalmentt.\ nobre Senndor, uma N.'dução da taxa de Jndexa~ 
çúo. Eu dei o exemplo: com a ln!lnçfl::~ de 30';;, 11 correção mane~ 
tàrla. cm vez de ser lntcgralmt•ntc 30•;;, scril d(• aproxlmadnmen~ 
te :!7':;. Com a lnrlnção de 40':i, a carrt•ção monetó.rln serll. de, 
aproximadamente, 35';;. Então, a Idéia ê nüo corrlg1r por todn a 
lntlaçiio: SI' n lnflaçüo ú umn espécie de lmpost.o, nós não podemo~ 
admitir um slstcmn t•m que toda n soclcdndc con.'ilf.:a se evadir no 
Imposto. EnLào essa ê um pou~o a rlloso!ln da lndcxnr:;üo parcial; 
quer dlzN, os resultados numerlcos silo mnls ou ml•nos es~:cs que 
t•u citei n V. Ex.n 

O Sll, :\IUIUU) Ut\Ur\Jt() t ARENA - MO l - St•nhur Minlli· 
tro, nu pa~lnn 30, V. Ex. 11 usa umn I!Xprcssúo scf,rulntc: "NU o r o
rum pouco:-; os Govl'rnos, e tt·nws t'XI'mplus no pas~ado bwsllPJro 
P Oll:l vt:dniH\01,.';-t:-;, qut.• acabaram ma.'i.~acrando os assalariadu.'i 
com um tl':tbalhbmo !nt~L·nuo cil' rl'aju.'HI'.'i nominais ~t·ta·rosos." 
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No momento cm que nos vivemo.:> um pcriodo de abertura po
lítica e o Governo preconiza, ou mesmo sugere, mudanças na po
litica salarial, com vistas n reduzir n sua menor intcrfcrCneia 
no processo, quer na flxaçüo dos indlccs, qtwr na llllcrnçüo dos 
acordos c dlssídlo.s coletlvos, cu pergunto: como V. Ex,11 locallzn
rla, neste processo, uma politica trabalhista mais liberal, menos 
lngênua, cm termos d(• confronto com a politica antlinflacioná
rta, que se transformou numa preocupaçiio obsessiva c prtorltâ
rln do Governo. 

O SR, 1\IARIO HENRIQUE SIMONSJ<:N - Acho que umn poli
tica que procure proteger os legitimas Interesses dos trabalhado
res, compatibilizando-se com o combate à. Inflação é uma política 
extremamente .saudável. Há. nuanccs ai que poderlamos dl.scut.lr 
o que significam exatamcnte. Vale a pena mudar a Lei n.o fi .147'! 
A pessoa competente para dizer i.<;so não sou eu. é o Congresso 
Nacional, que foi quem aprovou a Lei n.0 6 .147. Vó.rlns mt:dançn.s 
poderüo ser Imaginadas; como por exemplo, devc~sc Imaginar um 
sistema de negociação absolutamente livre, sem parâmetro de rc
rerêncla nenhum? Tenho medo pelas classes menos coesas. pelas 
classes mais desfavorecidas. Talvez os mctalUr~tlco.s ganhassem 
multo, mas os operários das Indústrias têxteis, os comcrciãrios 
que têm multo mcn'Jr poder de coesão, ganhassem multo menos 
atê do que ganham, Acho que é um assunto que mcrect• ser deba~ 
tido, estudado c o local próprio para esse debate C o Con~rt.'.sso 
Nacional. 

O SR. MURILO BADARó 1 ARENA - MG I - Senhor Minis· 
tro, o problema que mais suscita Indagações du opinião públü:a 
C o problema do controle da taxa de juros, a que V. Ex.1l se refe
riu. Pergunto se não há uma contradição entre n necessidade de 
se reduzir taxas C:e juros e as medidas tomadas recentemente pc
lo Conselho Monetário Nacional que quer restringir c praticamen
te Impedir a contratação de empresttmo no exterior por parte 
-de empresas brasileiras? 

O SR. MARIO HENRIQUt: SIMONSEN - Isso teria realmen
te e!elto, mas daqui a seis meses aproxlmadumentc, porque as 
empréstimos que entrassem agora só Iriam ser convertidos em 
cruzeiros daqui a seis meses, Portanto, qualquer efeito ai no caso 
é defasado de seis meses. V. Ex.n tCVt!' rn.ziio de dizer: se essa me
dida. fosse tomada sozinha, cln tenderia a provocar uma elevação 
de taxa de juros, não agora, porque esses cruzeiros nüo seriam 
disponíveis, mas daqui a seis meses, mru; csJ)era que daqui hã sei:-; 
meses o problema da taxa de juros se ajuste de uma maneira mais 
conveniente. 

O SR. MURILO BADARó 'ARENA - MG I - Sr. Ministro, a 
última pergunta: a mflação é. via de regra, sinónima de euforia ... 

O SR. MARIO HENRIQUE SI~IONSEN - Nem sempre, nobre 
Senador. O principio da Inflação costuma ser eufórico c. depois. 
acaba sendo melancóllc::J. 

O SR. MURILO 81\DAitó <ARENA- MG1 -V. Ex.' tombem 
concorda que o II PND foi um momento de euforia dcscnvolvi
mentlsta no Pais, que causou algumas taxtLs elevadas de Infla
ção, tal como a politica desenvolvlmentlsta da dêcada de 50 foi 
um !atar lnflaclonirlo. O que gostaria dc perguntar 1.1. V. Ex." C 
-como V. Ex.n poderá compatibilizar uma politica rl~ldamente an
Uinflaclonil.ria, com a estratêgla de desenvolvimento económico 
no País, em termos de III PND? 

O SR, ~IARIO HENRIQUE SIMONSEN - O III PND, como cu 
disse, que será. uma lei, portanto, a ser discutida, V::ltada, emen
dada, mudada aqui no Congresso Nacional, deve ser, sobretudo, it 
luz da experiência brasileira dos ültlmos tempos, um plano de dl
rctrlzcs, um plano que indique palíttcas. Usand.o um pouco n 
Imagem do jogo de xadrez, um plano que nos diga os princípios 
de acordo com os qunls nós devemos jogar. Nós sabemos que n 
nossn jogada teni que depender da resposta do advcrsó.rlo. Temos, 
no caso, v:irios ratares exógenos, que são absolutas Incógnitas c 
que, obviamente, nós temos que levar em canta n sun lnfluêncln 
naquilo que nós viemos a planejar. O exemplo número um, o 
mais Importante de t:~do~. o petróleo, n OPEP, a política cncn~ê~ 
tlca e assim por diante, Entào, ns medidas de plnncjnmento já 
devem todns bnscar-:ie num horizonte pessimista em relação ao 
quadro lntcrnnclonal de petróleo, que parece o minlmo de rea~ 
Usmo que todas nô.'i somas obrigados n accltnr, Inclusive com vál
vulas de ntunçüo mais ou menos cnórglcn conforme os dados ex
ternos que cscnpnm n nossa previsão. 

No Quadro 3, que mostra a,r.; taxas de crescimento do produto 
real, V. I~x. 11 verlflc:t qm• a lmlco uno rcalment<~ de taxa negativa 
de crescimento Indu~trlnl foi 1065. Mas, ali, houve um verdndPiro 
trnt.nmcnto dt! choque da lnf'lnçüo. Na l•poc:a. allú.s, dilta-se dl' 
pa:i:;a~em, era <JUfi!'it' que lndlspen.o.;úvl'l, ptH'qut· estúvamo:; com a 
inflaçlto na ca:;n dos 01•;;., De lá para cú, Oll'lill\O no;, ano11 t•m 
qut~ hnuvc· uma rcduçúo liUIJstanllva da lnl'laçúo. tll'lll por 1sso 
(jpJxou de haver crc~clmf'nto do pt'ocluLo r••al. 1!177 ftd n ehumnrtu 
ano do desuqueclmf'nto. O clesaqut•t:lnwnto almla slt~nlflt~nu urna 
taxa dt~ c!rt!:iCiment.o do prud111.o lntltlstrln!, qw· :wrla im't'JítVt~l 

para multo.-. pu.i.~t~:. do Mundo, 3.!J•.;. Coisa .~enwllmnlt· ncoJTt!U c:m 
1!107. 

Pnrlunto, póirt!Ct!~mt~ rnzoúvtd Qllt', num pcri(J(Jo dt· t.rau:·il•;:io, 
ate a lnflaçüo baixar. devemos aceitar tax:ts mais mmlesta.'i dt• 
cn•:-;clmento do produto lndu:-;trlal, embora n{io wxa~ nt·~:lt.Jva.-. 
t~sLou dizendo taxas mais modesta:-; -- (', ao me:-;mu tempo, taxas 
mais alta/i de crescimento do produto agrícola nodcrào ajuda• 
muito. 

E~s" quadro tambCm ajuda um pouce1 todo a fcnómrno de me
r:anl:-;mo de aju:itc dt> balanço de pa~anlt'ntos. Mas l:iiio nflO signi
fica um horizonte etemo, embori\ dC'vnmo.'i, para qualqut~r anáH
sc de t.axa de crcsclmclto para qualquer pro.\cção a longo praza, 
tuturo, da economia brasllclru, cst.n.bclecer tipo:-; de plano:; QLW 
admitem mudanças diante de parúnwtro:-; cx4•rnos. 

Aslilm como se eu conhecer multo bem uma abt~rtura de xn.
drPZ cu tenho que modificá-la no melo do ju~to. pura un1a resposta 
diferente do adver.sil.rio, daquilo que está no llvro h!xto, da mt.•s~ 
ma coisa o nos/ia plant!jnmenlo lcril. de ter principias que gerem 
a sun alta correçào diante das Imprevistos Internacionais. J•: os 
Imprevistos lnt.crnaclonals estão tornando-se tãn rreqiientt~S qut! 
começam a ser previstos atê. apcna:-; não se sabe exatamcntc onde 
~~ que eles vão surgir. 

O SR. 1\JURILO Ui\DJ\R() I ARENA - MG ~ - Pena que a ecO· 
nomla não tenha o rigor tecnlco do xadrez. 

Mas, Sr. Mimstro, eu quero, agradcccnd'J a atenção de V. l!:x. 1~, 
usar da sun Imagem do joga de xadrez, em que V. EX.11. C um ex
celente expert., para dizer-lhe que 11 Nação contia em que V. Ex,u 
cosegulril. dar xeque~mate neste l{rnnde adversário do Brasil, que 
é a intlação. 

O SR. ~IARIO HENIIIQUt: SlMONSI:N - Multo obrigado, Hc· 
nadar, 

O SR. J•RESIDF.NTt; tLulz Viana. Fazendo soar a campainha.) 
Tem a palavra o nobre Senador Roberw Saturnlno. 

Se S. EX.'1 quiser usar o mesmo .'ilstcma de debate, poderá ra~ 
zé-lo c fica, então, i:t Mesa, a faculdade de, também, contlnar o 
tempo, como se fossP o tempo de dois aradores, u da Ministro ~~ 
o c.lo interpelante. 

O Slt. ROBEitTO S,\TUIININO 1 MDB - RJ I - Eu preferiria 
utilizar os meus parcos dez minutos c dar ao Ministro. 

O Slt. I•JU::SJDt:NTE 1 Lulz Viana J - Não, eu apenas chamei 
a atenção para nU~ dizer que n Mesa usaria dois crlt.êrlos, nws 
V. Ex." tem a Inteira liberdade dt~ dispor da forma normal, de 
usar os seus dez minutos. 

O SR. ROBERTO SATUitNJSO <MDB - RJ. Pronuncia o sc-
l{uintc discurso. Sem revisão do orador. 1 - Sr. Ministro Mário 
Henrique Slmonsen. da sua t•xposlçiio eu captei uma c:.motaçfio 
de cir.ntlclsmo que, honestamente, multo mt' preocupa. 

V. EX.11 , logo na primeira pUglna, faz referencia nos :iOilhos 
de todas os ~avernos, .sonhos que têm sid-o rrustradol'i, mas que a 
Ciência Económica diagnostica multo bem as razões dcssn.'i rru:-;~ 
Lrações c, ao explicá-las, naturalmente, capaclta~lil' para rcsolvC
las, desde que sejam aplicadas. com paclCncla e com pcr:ilstên
r.ia, as recomendações clentírlcas. 

Essa colocação, Sr. Ministro, que rertet.c Isto que chamo de 
c1cnt1clsmo, a meu ver, diminui multo a lmportáncla da compo
nente palitlcu nos fenómenos económicos, c l' Isto que nos preo-
c upa. 

Fosse nsslm, naqueles países onde h:i dem~cracla, onde há. 
rotntlvldade no poder, que ê da csst.":ncla dn dcmocrncla, as re
gras da politica cconõmlca nüo mudariam quando mudn.ssem os 
governos, nem mesmo ns pl'/isoas dos mlnlstros deveriam ser mu
c.ludas, jiÍ que a Nação deveria ter sempre U te:;tn cla.'i pu.'ita:; t~co~ 
nômlcas aqueles que fossem mais competentes :-;ob o ponto de 
vista de conhecimento cientifico. E, no entanto. Isso nüo corres~ 
ponde à verd~de. Há mudanças de Governo, hú mudançnH de 
orientação pohtlcu, e essas mudanças de ênfa:ic :-;:io nltumcntc 
Importantes: a ênfase nos ne~óclos ou nos sa!Urlos, ;\ Cn!asc no 
merendo Interno ou no merendo externo, n ênfaSl' no PIB ou nn 
produtividade ou n ênfase no emprel,l:o; o:-; re!:Urlius do capital cs
t.rnngelr~ ou a nceltnçüo da empresa estatal, 

Essas mudnnçu:; dl' orlentni(Üo geram conflan~.a mnlor ou dc.'i
conflnnçn em determinados ~rupamentos st)cil\lli, I{PI'tlm rcspa.'i
tal'i politlc~ns diferentes por parte da socledacle. ~-:eram, por con
segulnll!, dlspo,o.;ll~ôt:s mulore,'l ou menores desses t.:rup!mwntus so
t:lu!s dt! aceitarem pactos liOI:Iab clifl'rentt!S, pactnli, por l'Xt~mplo, 
dt• au:-;terlcladP, s:u~rll'ic:los tPmpon\I'Jns pam t•nfn•nt:ll' c\l'tt'rml
nado Ili'Oblema. F:n_tüo, l'l'i~m eomponentt• politlt:n , .. nlt.amt·ntt: lm
pnrt.antt• na l'i~lhl~·ao dos probll'mas t•t•onilmlt~os. E. Jlt'la c~nnula
~·úo ílo dl~enrso <lt• V. J•:x. 11 , qlll'I'O quas1• dt•tluzll· qut• V. F:x.11 l't~tlll'/. 
multo a cllnwnsan pnlítlca c· pn.•lt~IH.lt• l't•solvl'l' tmlo.~ I'.~Sl'S Jll'tl~ 
!Jh•ma~; na ila.•;p tl:1 itpllt!açilll cllls I'Oilht•t:imi'TI1·11'• t'lt•ltlifietll'i, tio 
t'H~or da Ch!nt:ia. 
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V, Ex. 11 • na pú~lna 3. r:1!;1 na ausr.,•ridack e:>mn cuncll(,.'üo nl'
ePs."ilrJa. A nossa ausl<•rld:adl·. <~oncordo r.om u colorõlçiw, dc•sdP 
QUl' l'i<~ja claclo it :aust.c•z·idadc• o M~ntldu QUI' nus, d:a Opo."h:fw. lt•
mos eludo. 

Au.'ilt•rldad•· p<lra nús .-.Jg-nlrlca c:apt.ar ri'CIIrso .... dns rontt•s 
adrquada:-;, eh' ondt' t~lt•s pod1•m Sl'l' tlrudos eom o múxlmu de• Jus
tiça ,o;odal, diJ,.:amos n.-.slm. 8 a r<'!orma t.rlbut:irla a qut• tantas 
Vf"'li'S tPmu.'i nus n•rt•rldo aqui, 11 Imposto d1• R<•nda pessoa n.-.Jca, 
o Imposto sobre Ht•ran(.":t, u Imposto s:>brc o Pn.trlmilnlo de modo 
Jtl'ral, o Imposto T,•rritorlal Rural, 1!: um eombal!· ao r()nsumlsmo. 
ao consumo supérfluo, ao con:mmo sunt.u:\rlo, p:ara qul-? -· P:ara 
manter t>lc>vada :a taxa dt· lnvelitlmento do País. 

A meu ver, a mc•u juízo, a manull•nç:io d•· umn taxa di' ln
wstimcnto t•ll'vaclo e cuncllção. também, absolut.anwntl' nt'CI'SSÚ· 
ria para que o P:IÍ:c; po .. ~'ia romper u ciclo vicioso da pobn•:r.:t (_' 
gaiJ,::ar a f'fapa dt> País d<'senvolvido. 

A~ora. mnnu:r a t.axa alta dt! invcstlmt•ntn 11:1 base dl'litn nus
teridad•• n qut• t~u mt• retira, mas ao m'~smo tl!ffiJlO rt•orlt·nt.undo 
os inv,~stlmtmtos para o dc:;cnvolvlmi•nto dnqueJt·:-; .'ictores produ· 
tlvos duqucles bens de serviço, chamados bens dt• .-;alàrio, lsl<J e. 
as Indústrias dC!' nllnwntos, as Indústrias de t:onstrução di• casas 
populares, d•• mobllhi.rlo, de• confecções. etc. 

A Reforma A~ràrla. no meu cnH!ndPr, é um dt•sses investl
mcnt.as pesados, A Rt•forma Agró.rla na sua act•pçúo mais larr,:a, 
nfto apenas dt: rediNtrlbulção de terras. mas dt! lnvcstlml'ntos, t•m 
assistência técnica, cm mecanismos dl' cQmt•rclnllzaçilo, é um ln· 
vt•stlmento pt!sado QUI' tt•m esse sentido. Então, nusterldadr pnrn 
nós não C apenas cortar gastos J,::overnamcntals, pt•lo contr:irio. 
l'SSC' r-arte pode st•r multo pcrlgo:w, e vou razcr.Jh•• referência 
mais adiante. 

Mas, austeridade para nós, trm este sentido. o dt· captar rt·· 
cursos naqueles st•torrs da população qut• têm condlçõt·s de con
tribuir c, com I'S.'ie$ n•cursos, manter um;l taxa ••levada dt• tn
V('stlmPntos na er.onomla nacional. rroricntado.s os Jnve.sttmen· 
tos para esses .'ic·tort!:s Qtll' crJnm mais t·mpregos, t• qut•, criando 
ma.ls empregos, gt~ram t.ambém dl'manda para c!s.·m.-. lndú.'itria.., 
dcs.·H~s .st•tores qut• serão mais dc•senvolvldo:i, 

Rt•conhC'Cl' V, Ex.11 , na página 5, QUt• n lntlnçilo é nccessariap 
mente híbrida, tem várias causas, com o QUt! concordamos. Mas 
parect'-mc que cm todo esse documento há uma lacuna: V. Ex." 
não tez uma nnàllst• profunda do mt•rcndo abt•rto, do chamado 
op~n market. 

Temos rt•lto pronunciamentos sucessivos. h:i anos, nesta tri
buna, é uma tõnlca da Oposição, apontando o open market. não 
como causa única dn Inflação -- obviamente• não é -. mas como 
um dos principais centros geradores da cspPcuJnção rlnancelra 
nestt• País, mercado esse que, por sun vez, constitui um dos prln
clpnls vctort.•s que Impulsionam o processo ln!laclon:irlo brasilt•lro. 

Por que o open market'! Por vária:i razõt~s c vou citar :só trés: 
prlmeirn, o CI'Tltro dC' especulação, onde titulas - com a permlssl· 
vidade excessiva com quC' o Governo tem tratado csst• mercadO -
são negociados, através dos mecanismos de rt•compra, várias vezes 
no dia, Isso cera uma especulação, uma remunt~rnção para o capital 
1inancelro, que eleva o piso de todas as taxas de juro de capitação 
do Pais. Naturalmt•nte raz crescer - c crescer exct•s:ilvnmentc -
os custos tlnnncelros de toda a ceonomla brasileira. 

Sr. Ministro, V. EX." dls:w que juro alto n:.io ê causa de Inflação; 
juro creSCi~nte, sim, Pois bem, Ministro: pt•las lnrorma~·Õ<·s c dado:, 
que tenho, n parcela da renda naclonaJ apropriada pela inter
nwdinJ;flo flnanct!lrn neste Pais tl.'m crescido fortem~ntt· m•sscs 
últimos anos. Ern dt• ol,.g;, cm 1965: passou para 5.u··; cm 11170. 
para 6.!)1,; l'm 1975, t' atln~lu 8.7•;;. cm 1977 

Impossível deixar de reconhecer, ni, umu cuusn dt• lnrlaçlio 
no Pntnnto, esl'in nfw é n t'lnlcn nuúo. Nn medida t•m QUt' todo i'S.'"t' 
mt•rcado, t~m qut• tod;a essa permlsslvldadt• 1wra uma llquldt•z t•xtrnp 
ordlnúrla ·- todos os papéis. neste Pais, ti.•m Jlquldc•z; o:-; pupéis 
dt• lonRo c m~dlo prazo:! têm uma lncrivel llquldt"t. lli'Sf.t• Pais - Isso 
faz com que ns c~xl~-ti!ncins dt• calxn. dns empresas s!'jnm multo tllml
nuídus. Em conseqüência, o QUt• lll't? Hã um numt•nto da velocidade· 
dt~ clrculaçi\o dn moeda realnwntt.• lnncrcdlt..1vcl nc.•stc Pais. 

Pc!los dados qut• tenho tnmbCm, a vclocJdndt• de clrculnr.•úo dn 
moeda, medida pela relnçil.o entn• o valor do PIB t~ u médln anual 
dos lllt•los dl• pa~-tamentos, essa wlocldadt• dt~ clrculnçi'lo da mocdu 
no Bt'nsll, qut• era dP 6.7 em 1073, eh•vou-sc~ a 7.5 t•m 1075. a U.O 
em 1U7fl, n !J.O cm 1077, t' cht~gou a 9 5 t'lll lU711 

Orn, como contt~r n lnflaçüo tws:ms condl~·õt•s',l 

Há. alndu a tPrceirn raziw: o utten nmrkd t' nutúrlo tt•m 
sido causa ,. Jlllicu de lnúnwro.'i I'Stourus flnuncl'irus twst•· Pais 
l~ssl's t'l'itoui'Os, nlém di' const!Luirt•m caso.o; J'ln~-:rant••:i cJ•• lmnrall
dndP, multa.'i VP..-:t•s, rn•Qüt~lltt!Jill'llh'. rompt~ram todos os ot'Çtl
lllt•ntns llHlllt'lúrlu:i do Guv('I'IIU, t' ubri~:IJ'alll ns uuturlclndt•s mon•·-

tilrl!lli a inj•~tar quantlcl;~d•· sub:it:lnclalml.'ntt• ~-:randt• dt• rt~curso~. 
perturbando todu o funciunam1~nto dali prevlsõr.s do on;amc•nto mo
nl'túrlo. elo balam:o fln:tnc•·lro. til: um modo f.;<~rnl, do País 

Or:1, como dt•lxar di• n·conhccer, então, que o open markd, 
runclonandu m•ssas condições, constitui uma das principal.-. cnuli:ll'i 
da pressfw lnrJuclonilrla nc:ite Pais. 

1\ nwu ver, a llbt•rnlldade do Ooverno. I'Xct•sslva. 1'1\t:l razendo 
com qu" si' gt•rcm. se crll•m pressões dlrlcllmentc· controllivcls. 

Custa•mt' achar n mí:ão pela qual V. Ex." não cuidou de razl!r 
uma :tn:Uls•· m:als d••tnlhada. desse• sctor. 

Sr. MlniNtro, na p;iJ.:ina 7. V. Ex." procura raz••r umn correla~iJo 
tmtrl' taxas baixas de Inflação c to.xns balx41s de• crt•sclmcnt.o 
industrial. Tomou 3 anos lsolndo.s " tl'ntou <!Stalwlt'Cer essa cor
rclaçúu 

Falia -. n mi'U vc·r - o mínimo de rl~or Clt!ntiflco i'm se tomar 
3 anos Isolados t' procurar estabelecer uma r<·lu(,.'áo que me parcCt~ 
tambêm extremamentt' perigosa, porque uma politica d<' de~aqucci
ml'nto continuo do l'it~tor industrial pod~ levar t!Slt• Pais a sltuaçõc.•s 
pc•riJ.:osas. Ao contr:i.rlo, dcvt:rlam ser tomados periodos mais lon
gos Por cx••mplo. o período de• 1968 a 1973, quando a Jndúlitrla, 
o setor Industrial cn•sceu cerca de 13•.; uo ano, taxa dcvadissimn, 
t' a taxa de Inflação esteve relatlvamt•ntc multo baixa, a mais 
baixa de todos os últimos período:, da hlstôria da economia brasi
lt•lr:a. c•m torno de 20•;; ao ano. 

Então, me parcct• que essa colocaçáo df' V. Ex.11 precisa ser 
r••vlsta c• n•(•studada. 

Teria nlnda multo qut• talar sobre o balanço dc pagamentmi, 
mas me reservo para razcr um pronunciumento. atf cspcciflr.o, 
sobre esse Item. 

Tabelamento dc juros. Manifesta-se V. Ex.11 contrtlrlo ao tahc
lamt!nlo de juros e dó. explicações, d:l razões qu(•, honPstament.c, n 
mim não me convt•nceram 

Quem vai produzir certo dcsaqucclmcnto no mercado finan
ceiro, não h:i a menor dúvida. No entanto me part•Cl' salutar, no 
clima dt• extremo aqu(_•clmento a que essr sctor rol conduzido. 

Jâ tivemos tabelamento de juros nt•St(_• Pais, i' os n•sultados 
não r oram ruins. Ao cont r:i.rlo. mt• parece que foram bons. T<:mms 
tabelamento de pn•ços, temos tabelamento de sal:lrlos. Por CJUl.' 
os juros, o rendlmrnto dos banqueiros não pode SN tabelado? Há, 
ai, uma Jncongruéncla, c. francamcntP. n.s rnzôes aduzlda.!i por 
V. Ex." não me convenceram 

Sr. Ministro. V. Ex.n fa.la na austerldadc dos cortt•s da.'i dt~.'i
pesas governamentais, cltn o prot:;r:tma d(• corus. rcalnwntt• multo 
dr:\stlco. 

J:i rcft~rl c acho que austeridade, para nós, tc.•m outro :;;enti~o. 
Entretanto, tomando o ponto de vista de V. EX. 11 de que também 
é preciso hav(•r cortes l' austerldnd~ nos gastos gcví'rnnmcntals, 
não cntc~ndl. Sr. Ministro, por que o Con1j('lho de Dt•senvolvimento 
Económico aprovou a n·tomnda da construc:ão da F(•rrovla do Aço, 
·que, pelos estudos que conheço - os c•studos nprcsPnt:1dos no 
BNDE. por cxt•mplo -- concluinm pda ralta de rconomlcldadr dcs:-1! 
proJpto c• pela vantagem econãmlca substancial. stgnlrlcatlva, d>l 
outra opção - a remodelaçüo, a reconstruf,'âo da Llnh~l do Cc•ntro, 
dt• Bt•lo Hol'izontc para o RJo de Janeiro. Conheço, Jncluslvr, a po· 
slçiio do Banco Mundial. Vejo referCncla:i na lmprt•nsn de QUt• o 
Bnnco Nnclonat t•sturla disposto a financiar csst• projcto da F'el'
rovla do Aço. Pelo qw• :;cl. o Banco Mundial ati> rC'cusou t•tn Hl71J. 
o chamado terceiro rlnanclumento il Rede FNroviárin Ft•dc·ml. por
Qlll' o Ministro dos Transportes il €opaca, o Mlnlstrn Oirct•u No
guc•irn. Insistia nn construção da Ferrovia do. Aco. 

Como explicar essa contradição com a politica dt• ;J.U:-It•rldndt~? 

()SR. I'RESIDI-:.~Tt; 1Lulz Viana. Fnzrndo soar n cnmpa.inh~L.) 
Pt•~o n V. Ex,,ll chegut• il conclusão, porque. lnr(•llzmt·lltt', não 

posso acrescPr Juros no :it'U tempo. 

O SR. KOJU:JC.TO s,\TtlltNINO 1 MDB .. - RJ' 1 - Sr. Prt•sldcntt~, 
st• V. Ex." tiver um minlmo dt• tolt•ró.ncla. já estou na pD.J,::Ina 
27, QUI! corresponde quase no tlm da exposlçüo do Ministro. 

Ministro Slmonsen, V. Ex,11 rnlu dn lndt•xação. 

Em vnl'ins oportunldadc•s, tumbCm Jllt' t<•nho pronunciado con
tra a corrt•çíao monett\rlu. Vou·mc ab~ter, aqui, dt· aduzir novt\· 
mt~ntt• as razões V. Ex. 11 mt•smo reconlwcc qut• t' um mt•canbmo 
altament•• n•nllmentador da Jnrlaçào c qw• hojt• a inflnr.·úo bra.'il· 
h!lra tl'm o mais alto cot'flclt•ntl' de alhnt•ntu~~üo do Mundo, QLW, 
nn t•.stlmutlva do Ministro Vt•lloso, corresponde ja a !lO'; J.o;to ~. 
a lnrla~·úo d•~ um nno st'rú. nt•ct•sstll'htmt'i1tl", so··: do qui' fui no 
nno nntt•rlor, t!lll deeurrência desst' mecanismo uutnrnatlr.o <I•• 
reajust.unlt'nlo Qlh' c! a corrt•çúo molwtarln. 
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Ha um a:qwcto q1w núo costuma M'r muito l'rlsacto no ckhatt· 
sobre a corrL'ÇÚO monetúrla o St'll ddto sobn· a collccntrat'Úo 
dt• renda no Pais, pmqm• a Vt•rd:Hit• ,; qut• u nosso slstt•nw dt· incit•
xadl.o foi montado para ravon·(~t·r os c!dt•nt.ort·s clt• pmlpant•a. os 
que têm dlnht'lrn. o capital financt•lro. Esse sistt•ma dt• lnclt"x:u·iut 
núo ê o mesmo parn o capital e para o trabalho. 1-Iú uma dll't·n·nt.'il 
uma dHeren~;"a nacln sutll nus pt•riodos dt' rt•a_justanwnt.o. I' qm 
Jlt'nallza duranlt'nt.t• o assalariado. Nüo sei se V. EX. 11 jú tt•Vt> :1 
pn•ocupaçüo de fa~Pr um calculo clt•ssa nature~a. Mns, tomando 
uma lnflaç:io dt• 46•·; ao ano -- qw• ''· mais ou mt•nos, o inc!Jct· 
at.ual -- QUP corre:-~pondc a uma dt'svalorlzn~·úo clt• tn··; ao trimes
trt•; JWlo simples falo dl' tt•r os st>us l'l'ndlmL•nt.os rt•ajustados anual
mt•nte, ao Invés de trlmcstralmcntt•, n nosso a:-;salariado perde ccm
crt>tamentc. perde, rt•almente. CrS I .H20.00 por ano, ou CrS 160,00 
por mé!;, cm cada CrS 1 000.00 dt• salnrio nwn:ml QUl' recebe. Isto 
&. um trabalhador que ~anh1• CrS 3 000.00. ao müs ~ um traba
lhador multo pobn•. por conseJ..:ulntc ~ pt•rdt•. nt•sst• trat:llnt•nto 
dlf(•renclado. para o capital c para o trabalho, perde concreta
mente, prrdc realmente, quast• CrS 500.00 por mês. mais pn•clsa
mente CrS 480,00 por mês, o QliL' para elt• -~ vamos rt>contwccr -
não é pouco. 

PL•rgunto ao Sr. Ministro: por que os rt'ndinwntos do capital 
financeiro se corrlg;em de trés em três meses c os rendimento:-; do 
trabalho apenas de ano t•m ano? Qual a Justlflcaçfw para cssl' tra
tamento desigual? Qual ;1 sustentação moral para t>ssc pruct>di
mento? 

O SR. I'Rf:SJDF.!\'Tt: 1 Lulz Viana. Fazendo soar u campalnha.t 
- Lembro n V. Ex.11 que Sl'U tempo jtl se esgotou. 

O Sll. ROIU:RTO S,\TUilNJNO I MDB - R.J 1 -~ Esou tPrml-
nando, Sr. Presldcntl' 

Eu teria uma série de obscrva~;"ôes a fazer sobre o problema 
dos saltlrlos, cuja recomposição nem sempre e lnte~-:rnl, haja vista 
o reajustamento do salário minimo. A participação dos salários, na 
renda nacional. tem caido, V. Ex.'~ di~ que tem oscilado entn~ 52 
e 60';;. mas tem caido continuamente nos últimos anos. 

Diz V. Ex.11 , ainda que os mecanismos de determinação do:! 
salários são por demais complexos para que se possa solucionar por 
decreto. De acordo: quando se trata dos salários de uma maneira 
j:teral, mas para o salário mínimo não. O salârlo mínimo pode f~ 
devt• ser fixado por dl•crcto, e deve ser decretado na justa medida, 
Isto é. naquela. medida que dê ao trabalhador aquelas condições 
mínimas de sobrevivência com um mínimo de dlg·nidade. E este 
País !â tem um nivel de riqueza capaz de g;arantlr a todos os seus 
cidnd:ios: este País não é um pais mais pobre como Infelizmente 
existem outros, como e n tndla. como é o Haiti, não, nós jil. temos 
um nível de renda suficientemente elevado para garantir a todo 
brasileiro um cmprc~o ct>rto com um salário mínimo que, pelo 
menos. deveria ser duas vezes mais nlto do que é, atualmcntc, c 
Isso é objeto de fixação por decreto, 1.1f1o hó. outra alternativa, r. 
um dever do Governo. C um dever dos Poderes Fübllcos, de um 
modo geral 

o .sn.. J•RJo:SJDf:~'l'E rLulz Vlanat - Perdoe V. Ex.n a minha 
impertinência, mas V. Ex.11 esta usando quase o dobro do tempo 
que lhe permite o ReAimcnto, c Isso dará preJuízo aos Sl'tts colegas 
in:-~crltos, uma vez q1w n sessüo Irá ncnbnr, normnlmcntP, dentro 
de duas horas. Perdoe V. Ex.n essa insistência da Mesa, mas e para 
beneficio de todos. 

O SR. JlOIU:RTO St\TUitNJNO r MDB - RJ 1 - Compreendo, 
c vou terminar com a última pergunta, Sr. Presidente. 

O Ministro Mát·lo Slmonsen, aqui, nu pá!-\'lnn 32, diz: ".E: preciso, 
também, pensar nn crlnçiio de empregos." 

Pll'namenc de ucordo. Ocorre que parece, neste Pais, só a 
Oposição pensa cm crlnçfLo de empregos. Porque o número de vcze:-~ 
que temos aqui ln:-;lstldo em 'medidas concretas, no stmtldo de 
ampliar a utlllza~·iio do ratar mào-dc-obra deste Puil'i nüo tem 
contu; e n resposta do Governo tem sido uma completa insenslbi
Hdndt.•. l!: a su~-.::cstúo de mudar o sistema de arrecadnçflo dos cn
cargo/'i prevldenclárlos, passando para o rnturnmento tlO Invés da 
folha de mão-de-obra; C o de/'ienvolvlmento desses selares que 
tém umn n!lnçlio maior capital múo-dc-obrn; é o problema da 
reforma a~rúrla, que St! o Ministro ou alguns outros re)lJ'esentantes 
A"Overnamcntals mio g;-ostam do lermo "rcrorn111 agrúria", vamos 
mudit-lo, vumos clHlllHH' ele lnvt~stlnwnto cm J.:'l'alldL•s planos d1~ 
colonlznçúo m•stt• Pais. no Nordt•stl• " no Centro-Oeste. Núo vamos 
ficar aqui a su.~cltar n~ac;õe:; ou preconc(~Jlos: é u problema dns 
tecnolof..l'illli dn:-; construc;õe:;, prlnclpnlnwntt• nas pstraclnli rurais, 
nos trabalho:-~ di' lnl~-::~çúo t' dnmnJ..:em, uma súrlt• dt> SUJ.:'l'Stõt~s. 
umn :;érle clt! nu•tlldn:-; qut• sün ab-;nlutnmt•nlt! fnctivt'l'i, vlúvPI'i, 
polisívels, ~~ f1Ut' 1-:t.'I'ILrlam uma quantidade multo maior dt' t~mprt>l-:'O 

Entúo, 1> precllio ralar nu crluçüo dt! t!lllPI'e~o:ns·~ Sim, mas pa
rece q1w b.;so tt!lll slllo um objeto dt! preueupaçúo única dll Oposlçlw. 

ptll'tj\lt', iltlllt'S\a/llt'll\t•, 1\Útl VPill!IS ptlr )la!'1.t• dtl Utl\'4'1'1141 Jlt'llll\Jill:l 
pn•tH!IIpat;útJ ma!.'> JlntiUJJda eom ~·stt• Jlrtthlt•llla 

Sr. Ministro. tPrla ainda muitos eonwntúnos a laZI'I, ma.-, t~lllll 
pl't't>IHio qw• u Sr. Prt·sldt>ll\t• ,·. Pseravu elo Ht·~o:lnWnto t' t•stamn." 
aqui para c~umprir a.~ dt>IPrmllw~·ilt•s I'P~Jnwntals. 

O SU. I'I!ESIUI-:S'I'E tLlllZ Vlanat :\gradt•t;o a V. Exu 11 

c~olaboracúu. 

O SR ;\1,\IUO IIESIUQUE SI:\IOSSES- Multo obriJ..:aclo, nolm· 
St•n;Ldor R()IJI'rto Saturnlno. lamc·nto. n·alnwntt•. CJLlt' niLo t,ivt!ssl~
mus. núu vlntt· minutos. m;l,.., algumus lltlr;t.~ par.1 nwntt•l' 11111 clc.'lm
lt>, q\lt' eonsldt•nt c·xtn•nwmt•ntt· lnten·.~-~antt- . .-\llnal c!:• t~onta-.;, 1'111 
eolt>~a clt• t•senla CIP t'lll-:t>llh.lria do St•nador Rt>llPI'lo Saturninu, 
mal" pn•clsamt'lliP "c•alouJ'u" do St'nadur Robtor!o Sa\JJI'IIinn. Dt: 
modo qu,• nossos dt'b:tlt•:-; ;o;t'llll11't' \r:l.Zt'lll a marl'a elo clt·llalt~ út: 
clt1as JWSsoas qut• t'SLLidar:un na nwsma t>M~nla, CJIIP Ü!l11 Jll'ln nwnos 
alg;um dt•ntmlllladur comum. no radodnio E11tüo. prtH'lii'I'IIII'S 
:JIJ.,\'llllS dt•SSt'S cil'lltllllln;LdOI't'S t~OOl\lllS, qut• il:-; VI'Zes lllt' ]l:ll't'C~t' 
apt•nas um problt•nw dt• colocac;úo. 

Dls:-;f' V. F.x.u qui' o mc•u trabalho nbusava do c~lt'lllifil~o. por 
lgnornr a compont•ntl' politica. Cn•io qtu• nüo, Jnduslvt• foi t•xata
llll'lltt• para nfLO abusar do ciPntlclsmo qut• apn~.-.t•nt.t•l :HJU:•I.t Ctll'l't~
laçflo. citando :Jpt•nas trt!s anos t'Sparso/'i, para n:-Lo c:olot~ar umn 
cq.uaçúo de l't'J..\rl''iSÜn. com an:illst• dt• varlãncia. cot'fit~IPntA~s clt~ 
regressúo dt• Durbin Watson. " outros tc~rmos JWdantt•s qut• não 
seriam multo próprios. talvez coubessem num :uwxo, ma.~ nail na 
exposlçfw. Ma.-. mandarei a V. Ex.n t~.o.;.o.;a corrt>la~;:io. 

Ap1•nas um clt•lallw. j:i antecipando t!ssa 111'1'1-\llllta: a 1:nrn:· 
laçflo que t•xlstt•. clt• fato, ~~ a COI'rt!l;u:;flo Pntrt• V;lrlaç:lo ela taxa 
de lnl'laçüo t• taxa dP ert>sdnwnto elo produto Industrial. Quer 
di:wr. nos ano:-i l'nl QUI' a taxa dt• lnflac;üo balxa mult.o, eostuma 
havt•r alf..\'UilHL reduçüo na taxa di' en·selnwntu do produto Jndu:-i
trlal. mas Jslo ni'w siJ..:nlflca a corrcl:u;úo Pnln· nívl'l dt• lnflaçii.o 
t' IÚVI'i; quer dizer, a coi'I'L'iat;úo .st> verifica :qwnas nas variafiiles 
dL• t~JX:Ls. o que ê evicll~ntt•nwntt• umn felicidade, porque a poli· 
t.lca de desaqut'clnwnto é uma politica transitória. n:lo é umn 
politica t!tt•rna, ela dura enquanto ~e estíl reduzindo a Inflação, 
mas n:'Lo permanentemente. 

Mas, dizia V. Ex.n que tentei montar a coisa um pouco em 
tt•rmos dL• clentlclsmo e não em termos da componente politica. 
Ao contrário. Veja V. Ex.n o que está dito na prlnwlra pà!{!na: 
prlmrlro. que é que o sonho de todos :ulmlnlstradores politicas !! 
económicos: Sl'f..\'Undo. que a tPorla sabt• Jntt~rprt'lar o qut~ 1:st;\ 
acontecendo: t' terceiro, que nunca o mundo S(' viu com tantos 
probh•mas dP inflação quanto st• vê hoje, 

Dai St• conclui que se o dia~nóstlco ê conhecido, a tcrapüutlca 
é conhecida c o fenômeno oc'lrrc, t•xatamente a expllc:u;âo 1~sttt 
na lmportàncla da compo1wnt'• política. Então. o probh•nm rl•al
mcntt· sério da lnflaçfw no mundo moderno ê um problema de 
aceltac;üo. pelas soclecladi·S. com os sacrifícios dt• combatt! it Jnl'la
çào, e da própria sociPdade se auto-lndPxar. Esst• ftmãmeno da 
corrcçüo monctúrln QUI! t~xble no Brasil, I' que no Brasil C um 
fenómeno lnstltuclonallzado. quer dizer, n•o,;uJt:Hio d!' lt>l ú um 
fenômeno que começa a se f..\'t'llcrallzar, hojt•, t•m quase todos os 
paises. ele uma forma cunst'nsual, ou seja, a quantidade dt• con~ 
tratos Indexados que llojt• t>XIStr. nos EsLaclo~ Unidos, na França, 
nn lnf.\latcrra, sendo qu~ na lt!l.lla. por exl!mplo . .i:l hú pratlc:un:~nlt• 
um sistema de lndexaçüo montado, e assim pur dlant"~· 

Portanto, is.so mostra claramente aue hã prohl!~ma.~. dt• e()m
batc il Jnrluc;úo, no mundo moderno, que mio süo problema~ dt! 
nat.urcza técnica, süo cxatamt!ntt' de natureza poliUca; cm outras 
palavras, da sociedade definir cxntamente seus objetlvos. Os remé
dios para combate illnflaçúo, hoje, provavclmcntt· Si-lO mais árduos 
do que os necessúrlos hfl Ll'inta anos, simph•smcnte porque todu 
mundo faz a :;ua correção monctúrln em maior ou menor p,o.;enla. 

Entúo, o problema poliLic:o qut• se coloca diante da socl1·dadc 
é exatamentL• o fato de a sociedade querer vcr-st• livre da Jnl'lm~t1o, 
e ela pode ver-se livre da Jnflaçüo por vário-; caminhos: um csami
nllo dt• choque, que é t:xtn•mamentt• doloroso na translçüo, e n 
trnslçilo pode durar. ü.o.; Vl~zes. três ou quatro nn:1o.;, -;:• fnr um 
clwqut• relatlvanwntt• lon!-\'u: um caminho ele persuusüo, qw: :-;erhi. 
as sociedades todas Sl' dt•slndcxart•m, llabltuarem·st' :t r:wtw:mnr 
pela lnl'laçüu l'utum e mio pela inrlaçüo passada. Essps sün tl'IIHl."i 
em!ncntt•mente politicas. Portanto. núo tenho a minlnu pr·•t"ltsüo 
tiL· dt•s(it•nlwr cumpmwntes políticos d.n problt•ma de eomlla~~ n 
lnflaç:io; ao meu ver. au contn'u'ln, c~sta Implícito. Em ,toda n nrlw 
mL•ira pú!{inu, aqui, diJ..:U: "St• tt•cnlcanwntc u ft>llÓlllt'JHl t'· t~nnn~~ 
ciclo. st• o ftmómPll'J ~~xlo.;tt•, t•ntüo l· claro que u JH'n!JHna p-.~('11· 
clulnwntc t! dt• upçi'Lo das soclt•dadcs, ou s1•ja, um pro!Jinwa lltJI1· 
llco. 

Nós dnls eoncordnrnos com a nece:-;:-;ldach• clt' nu ... tPrhladt· o 
St!n:ulm· Rubt•rtu Sutumlno ~~ t'\1 .... t•mhol'a !.t•nhamn~. t•vidt·r~te
nwntt~. pontos cil~ vista cllft•n:ntcs, !lllanto au qut' dt•vt• SI'!' t' "q1u~ 
núo cii'Vl' SPI' um pluno cli• nus\,PI'iclude. Crt'lo qut• todo.~ t~tliii'OI'dn. 
mos q.uP e prc~dso qw• o Imposto dr· Rt>JHla sPja n Jll'~'a mais lnl)lol'· 
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l.:lllfP elo sl:'it4'Jila trlbutúr/n, {jll!' ,·. ilnpurtantP huvN hnpo.-;tns ~~JtJn• 
gan/10:-. (/p r~:lp/!.al. imposto :-.obr .. do:u;fws 4' /wranr:as, t•ft~. f.m 
suma. qtll~ o sbtt~m:1 r.ributúriu dt~ve ser pro~-:re:;sivo. Cn!lu qut! ai 
o nu.~su ponto d,. dlvt~rJ..:i!ndn so ~e rt!Vt!la na hora de um projpto 
t•:-;pt~c~ílko, ou :-;eja, quais os nUmero:; <!lll! con:-;ideramo:-. adt!QUados 
para o limltl' dt: pro~-:ressivldadt! n11m slntema trlbut:'lrio. 

V. f..:X." t:nncordará eoml~~o qut• um :;i.o.;tema tributário quando 
é pro~-:l't~:o;slvo dcm:d.-;, clwga a um ponto de dt::-.Pstlmular, por tal 
rorma. o trabalho L' a poupança qut: nin~uém v:ll tra.ball1ar para 
dar !10' ;, do <JIIt! ~-:nnha sr. para '' Governo. O problt!ma todo é saber 
qual o llmitt! que V. Ex.11 achari<J. adequado, qual o limite qut: cu 
acho adequado. Eu considero QUI!, no Imposto de Rt!ndn., 55•;;. de 
ralxn máxima é o limite adt!quado. talvez V. ExY r!onsidcrt! mais. 

() SI!. IUlllt;IITO SATUitNINO I MDB - RJ 1 - Só receio que 
V. Ex.1

l cala no modismo do qovcrno de dizer que não C oportuno, 
porque o Governo. agora, c:;:;ta com Isso; concorda com as coisas. 
mas diz que núo é oportuno. 

o SR. l•ftESIDENTE ILulz Viana. Fazendo soar a campalnhti.l 
- Infelizmente, os apartes não são permitidos, 

O SI!. IUIIIEIITO S,\TUIININO IMDB- RJJ - Desculpe-me. 
Sr. Presidente, foi um descuido. 

O Slt. ~IAIIIO lfENitiQUE SUIONSt;N - Eu dou o direito do 
aparte, porque ele enriquece mais o debate. 

Veja V. Ex.u que quem aumentou o Umite máximo para 55% 
loJ o Governo, o Executivo, por decreto-lei. Ai não é o modismo 
de dizer que não é oportuno, porque é oportuno e jli. está sendo 
colocado cm prática. 

Vamos um pouco ao problema no qual v. Ex.11 d1z que eu não 
-coloquei a devida Cn!nse. Realmente eu citei apenas en passant o 
problema do open market. Vamos tentar tecer aqui algumas consi
derações, necessariamente rápidas, pelo ulmlte de tempo que temos, 
mas que me parecem importantes. Creio que talvez cm uma comis
são técnica ou cm qualquer outro raro de debate, valeta a pena 
tecermos uma dlscussüo de malar profundidade sobre esse pro
blema do upen market. Ê claro que o open market, e V. Ex." con
eordar:i comi~o. é um Instrumento importante de politica mone
tária que é usado cm toda parte do mundo, Então, ils vezes se 
coloca que vamos promover a cutan:i.sla do open market, resgatar 
subltaml'ntí' todas a!; LTNs f' ORTNs que andam em circulação e, 
a,1 simplesmente, o Banco Central Iria emitir quinhentos ou qua
trocentos milhõe!'l de cruzeiros e certamente teríamos uma cat:is
trofe lnf1aclonilrla. Por outro ludo, creio que V. Ex. 11 situou bem a 
dl~torç:io qut~ cxf.o.;tc, embora talvez tenha aumentado a extensão 
da distorção que existe. 

Realmente, por volta de 1974!1975, em certo momento, todos os 
papéis eram obejto de open market. Jli houve uma primeira reso
lução do Conselho Monetãrio~ a Resolução n,0 366, que limitou 
todas as cartas de recompra as LTNs c, numa pequena !atia, ils 
ORTNs federais e estaduais. Mas. basicamente, o open market 
propriamente dito, hoje, no sentido de rliplda circulação c de 
cartas de recompra, é exclusivamente usado cm termos de LTNs 
- Letras do Tesouro Nacional. 

Concordo com V Ex." em que é necessário diminuir a rotati
vidade que hoje existe no clrcul~o !lnancclro, E a razão para diml
nuir·sc a rot.'\tiv\dn.de talvez nao seja tanto aquele aspecto cspt.•· 
cuJatlvo levado ai cm consideração, porque esse aspecto especula .. 
tivo, ora dO. lucros, orn dã prcj uí~os. As famosas taxas de ove r .. 
nirht ils vezes súo multo alta...:;, mas ils vezes são muito baixas. 

Se V. Ex.11 fizer um exame do que aconteceria, aplic:mdo o ano 
todo, a um dln. certamente V. Ex." ganllaria menos do que se 
apllc~sse num titulo de renda fixa ou numa caderneta de poupan .. 
ça. Ha dias cm que o merendo se excita multo, mas há. dla.ot cm que 
passam despt!rccbldas, porque não são notícia, em QUt• essas taxas 
t!aem bastante. 

Evldt•ntPilH'ntl', o probl~ma fundamental é quando a rotaç:"io 
(! tal CjlW St~ SUbStitUem dcpO~itos it V!St.U sem juros por dt•JlÓSitus ;l 
vista <~nm jmns. Ainda que nao seja ~lma estatlstlcu, l'ntüo, naquele 
momcuto, toda a finalidade do proprlo OJU~n está sPndu dt'svir· 
tunda. 

1!: <:taro qtw a redução - c Isto está. cittldo cn JJassant no text.lJ 
a qut• me rdt•rl - a reduçüo dcsM J..:"rllnde rutaçàu, dt.•ssa grandl' 
movinwntaçüo, dcs:m gnmdc rotutlv!dnde das LTNs no u1tcn 
marlwt é re:tltul'lltc lmpol'lantt•, quer do ponto dl' vista lll' pn~sstws 
sobn· taxas ele Juros, quer do ponto de vista clt! pressôt's .sobre todu 
a IJquldt~í': cio sistt•ma !lnam:elm c•, :wbretudo, elo p<mlu de· vista dt• 
rt~f.I"Ular nwllwr a ofl•rta ele mnt'da. 

V. l~x.•• podt•rln ter-mi' argüido :;obrL' o ponto 1'111 q1u• no 
mumt·nlu t~m quP u LTN adquiri' tii_lla Jlquldez Qll<' slmplt•smt•nu~ 
transforma t\1\l lit•Jlttslto it vista Jlllt~. rcl_lltliWrtHio num (lt•pnsllo 
n·mnnt•rndtl t•la dt•Vt~rla entrai' na dt•llnlç:w CIP nwec/a. Hc·allnl'llf4', 
t•la t•ntrn 111; t~oncPilu dt' M:.!, (]III' I• um outro l'!lllt:e/Lo qw• SI' U!'!a 
nu Banr~o c~·nlral. Mil.<; V. i•:x.n diria: "Pitnl qut• pagar jul'tls par:t 
11111a llltJI'da (]til' uenlltl vlmndtt dPJH.tslto i1 vlsLL'.''' 

l~ntüo, en:lo qut~ o OJII!Il -- já houve: um rnund fel to com a Reso
luc;:io n." 3611 ~ r:.stá a ffil!rt:cr~r um outro round dt: aper!eiçoa
mt~ntos. Isso t..t~m sido objet.o de discuss64!S públicas. de debat..:!s c
pronunclanlt!ntos, pratlcament.c, de todos os Ministros da á.rca 
~~conômica, ~~ eu mt:smo escrevi sobre i:i!'iO neste trabalho. Ap•!~ 
na.s ficando claro QUI! é prer:i.so que se taça Isso, com prudência, 
moderação, para não termos o perigo, de repente, de t.t:rmos que 
t:mltlr 200, :iOO ou 400 bllhôes de cruzeiros, por uma reforma prcci
pit<\da. 

Mais uma vez, creio que estamos de acordo na tese - não 
na J.{radação. Eu não atribuiria ao open a Importância que V. Ex.3 

lht~ atribui. embora talvez t-enha mais Import.ãncia psicológica do 
que real, mas realmente acho que é necessária a reforma. Reforma 
d1!0tro desses princípios, bem entendido, de usá-lo como um Lns
trumcnto válido de politica monetária e elimlna.r aquilo em que 
ele serve de abuso, de excesso de cspeculn.qão ou de, pura e stm
plcsment.c, transformação numa tonna remunerada de moeda. 

V. Ex,ll dlz que não se senslblllza com os meus argumentos 
contra o tabelamento da taxa de juros. O máximo que poderia. 
dizer é que cu também não me sensiblllzo com os argumentos de 
v. Ex." a tavor do tabelamento. Ele realmente runclonou no pas
.'lado. 

Em primeiro lugar, lembremos, claramente, que o tabelamento 
existe numa grande parte do sistema financeiro. O setor que e 
llvre é um pedaço do :1etor de crédito. Não parece passivei num 
sistema económico tabelar todos os preços, ~ passivei tabelar 
grande número de preços, mas não todos. Em geral, os paises, que 
tabelam todos os preços, acabam tendo que deixar um longo custo 
proibitivo, que é o preço da Uberdade, resultado de certas econo
mias planitlcadas cm que se tabelam todos os preços. A mesma. 
coisa em relação a juros.!!: preciso que haJa um segmento residual 
que seja do mercado, que seja livre. V, Ex.a podcró. discutir qual 
o grau Ideal desse segmento residual - isso é um ponto aberto à. 
discussão. Mas parece-me que não é o ponto ~ssenclll tlbelo.r 
ou não tabelar. O problema essencial é tazer as taxas de Juros 
baixarem. Creio que:, quanto a isso, a parcela do open V. Ex.u. lden
tirtca bem. Acho que as parcelas de despesas púbUcas são muito 
Importantes também para conseguir essa redução do custo de 
dinheiro, Inclusive redução dos créditos subsidiados, porque quanto 
mais crédito subsidiado houver no sistema, certament-e o :;c~mento 
livre vai ter uma taxa mais elevada. 

No que diz respeito a - estou tentando identiCicar os vários 
pontos sobre que V. Ex.•l chamou a atenção - desaqueclrnento 
contínuo, certamente não é tónica de um processo de combate a 
Inflação. O desaquccimcnto é transitório. enquanto .~n r:ornh'lte 
a Inflação. Não é um preço da intlação tlcar em nível ma.L'i baixo, 
aliás n evidência empírica é clara. E cu prometo en~lar-lhí' partl
cularmcntc aquela correlação com os testes econometricos, que cu 
não quis colocar cm anexo. 

v. Ex.u. levantou aqui um tema bastante lnteressanste, e eu 
ROstaria, inclusive. que V. Ex.a num cantata, ou em Jjlenó.rio ou J!ll 
comissão. com o Ministro EUseu Rezende obtivesse uma expllcaçao 
bem ampla, que é o problema da Ferrovia do Aço. 

Parece-me que n. novo. concepção, tal como fÕI apresentada, 
da Ferrovia do Aço, numa concepção Integrada com a Unha do 
centro, com n eliminação de um trecho Inicial. que seria mais 
oneroso, c com os sistemas de operação conjunta, transformou-se 
num projeto que, em termos de custo de benctíclo. rol considera
do bem melhor do que a alternativa da dupllcnçi\o da linha do 
centro. o Ministro Eliseu Resende certamente lhes poderá dar es
tudo mnls minucioso do que aqueles de que disponho. Em todo 
caso, eu diria que esses estudos já toram apreciados pelo Banco 
Mundial que. na semana passada, afirmou que Iria tinnnclar a 
Ferrovia do Aço, nessa nova concepção, Estou dando, portanto, 
npcnu.s uma Jnformnçüo. 

Parece-me que reencontou para o projeto alg-un~ ajustes de 
concepçào, que o tornam, do ponto de vista cconômlco, perteltn~ 
mente adequado no programa de austeridade que V. Ex.n deseja 
implantar. E. dlg-n-:;e de passag-l•m, ele também retorna adequado 
ao programa de austL•ridndc que desejo Implantar, porque o Mlnls· 
tro Ellseu Resende nüo me pediu nem mais um tostào além da
quilo que já estava no St~u or~·amento pnr.1 fazer a Ferrovia do Aço. 

Anotei, na exposlçúo de V. Ex.'l, vários outros pontos: um 
cJph•:; é por que a corrcçüo das ORTNs, o.u do cnpltul, costuma ser 
trimestral c por qm.· a correçlio dos salarlos costuma ser ununl? 

Lembraria apenas o se~-:ulntc: n correçflO dos snhi.rlos é um 
piso, nüo e um tt!lo; a corrcçüo dns ORTNs e um teta. Existe umn 
lc•l. aprovada Jlt~lo C0111~resso Nnctonal, cujo número nüo lembro 
no monwnto. qut• diz Qllt' nenhuma correçtio monetária pode ser 
udma daquela das ORTNs. N:in existe nenhuma lei qut• diga que 
11 n!:'lxlnw clt~ n•njw·;tanwnto sulurlul C ba:-;t•aclo nos lndlrPs dn Lei 
;J.o ti. 1<17. 1~111 matt'l'iu dt• .mlúrlos existem pisos de rc•ajustes e mio 
tt•!os. Purt.anto, a t!nmparabllldndf' t'ntn• pisos t' !.Pios part•et~-me 
nwdt'ClUartu, o qur• núo ,-;ll!nlflca que PU núo t•stiV!'S.'\t' dt• :H'nrclo l'm 
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que houvt•s.st· uma rn·quéncl:l maior 1w~ n•:t.JllS!t•s. AJwna.s it1.slsto 
t•m qut• o problt•ma ela romparabllldadt• entn· al~uma t~ul:;a Q\lt'. 
ptJr nntun·za, t' um piso, ,. outra col.~n Qllt', pm naturt·za. c tl'to. 
dt•vt• st•r nb.ll'to clt• um t•illculo um pouquinho clift•n•ntc•. 

U·mhrarln a V. Ex.11 q1u· ns taxn!J dos n•njustl'.s dns ORTN~ 
,e;;io bt•m ln!t•r!on·s as taxas dt• rt•njustL' c!o."i sulúrios, Jlt'lo mPnos 
nos anos mal.~ reet•lltt·.~. Tt•nho, r('almt~lltt·. dúvida se· a corn·c;im 
mne•t:lrla tl•m .slclo t•onct·ntrndorn ck rt·ndns; pn·cl~arla dispor dP 
cJnclo.'i mais claros. qut• mostrasst•m qut•, rt•alnwntt•, t'nl vlrt.udl' cln 
eorrPcüo mont•tilrlu houvt• mais conct•nt.rac;úo. 

'' 111t'tl vt·r. n priori, u corn•c;üo mont'tárla me pan•ct• llt'lltl':t. 
cio ponto de vt..;ta di' conct•ntrução d1• wndn. Nüo e a favor, m•m 
f'ontr:t, t•, talV1'7., 1wm mt•smo multo 11t'lo contrário. 

Citou V. Ex.n aqui u probiPmn do :-;nlúrlo minlmo, E!itnmo . ..: eh· 
acordo t•m que o ~al:lrlo miulmo sejn NHudado, com todo o critcrio. 
ma~ com um cl«•tnllw: qut• o :-;al:'irlo minlmo seJn um plsn. porque· 
•·· n·alnwnt<· trbtt' a ~;t·ntt~ olhar o cl'nso dt• 70, mais pn•clsuml'lltt' 
o C!'l1.'iO cll' lfHiO. c• vt•rlrlcar: - Percentagem da populru:úo eenno
mlt~nmt·ntP atlv:-~ qut• ~nnhava nwno.s cil' um :mlrirlo mínimo. 70•; 

Ent.ão. qundu chc·~nmos a um nUnwru dt·sst•s. concluímos Qlll' 
o minlmo nãu & mínimo. qm· o mínimo & m&clia ou. pelo nwnos. 
1111111 qunclro c·omo ('Stc• uqul. na pft~lna 16, do anPxo 2: Evohlt.~iw 
ela Rt•la~iw Salúrlo Profis.~lonal sobr<' Salilrlu Mínimo de Al~umn~ 
Cau•~-:orias Profissional . .;, -- Ess:1 e uma not.a dt• um trabalho qul' 
ni10 foi ft'lto por mim rwm pc•la minha Pqulpe, rol ft•lto pt•lo 
T>IEESE. t• st' rl'ff'n• ao pPriodo dt• 1058 n lfl64 . -. Esst' quadro 
mostrn quC', f'll1 W59, os hancilrlos ganhavam. cm mc'dla. 0,822 d(' 
.~al:lrlo mínimo; os nwtalúrg-Jcos. 0.85: os marcPnt'iros, 0.82: O!' 
tl·xiPI.~. 0,818: os vlclr<'lrus. 0.821 P assim por dlantt·. ou seja, qm• 
o .'inlúrlo mínimo t'ra snpNior ao .'ial:'lrlo medio. Estranho. mas 
r simph•smt•ntt• o rt':'Ultnclo de um Jrn·all."'mo na vbião da politica. 
Quanto a uma formuln~·ão rt·nllstu da politica do sah'trio mínimo. 
i~ clnru qut• t• • .,tamos ambos eh· acordo. 

Por últ.lmo, V. Ex. 11 diz que. <'m matéria dl' criação de empn•· 
~o.'i, parece Qlll' só a Oposição pensa ncln. Sei qu(• V. EX.11 pl•nsa 
multo no a.ssunt.o. Mas, a verdade é QUl', de 1964 para t•ó. a tuxa at• 
criação de empregos SI' acelerou multo. Na década dl· Hl50, por 
t:xt•mplo. a taxa df' crcsclmcnt.o de emprego, no st>tor industrial. 
foi por volta dt• doi:-; c pouco por cento: na década dt• 60 jã pas ... ou 
para mais cll' 5'; O t>mprC'gO geral da população, que crc•scla dt• 
2 <' poucos por cento, na decada de 50 c principio de 60. passou a 
crt•scN ú taxa de 3.7 ou a•; nos anos mais n•ccntcs. Portanto, pa· 
rect··rnr que, se só a Oposição é que pcmm no problema. pt•lo 
nu•nos, o Govl'rno conseguiu os n~sultados. Eu diria qut•. cc~rtamcn· 
te. V. Ex.1l pensa honPstamc·nte t' produtlvamt•ntc no probll•ma, ma.<; 
nos t.ambt>m pl•nsamos. 

Multo obrigado, S<'nador Roberto Saturnino. 

O Slt. ROIIt;RTO S,\TURNINO IMDB .. RJ.> - Eu e que 
agrad('ÇO, Tt>rla, obviamente. treplicas a razer, mr.s rl'.spclto n 
nt•ccssidnd<' d(' outros argüirem também o sr. Ministro. 

Multo obrl~ado. 

O SR. PKF.SII>Jo:NTE tLulz Vlnnal -·-Com a palavra o nobrt· 
Senador Jose Llns 

O Slt. JOSf: I.INS 1 ARENA - CE. Pronunr.ia o st·gulnt.e dlscur
:;u, l ····Sr. Ministro desejo, cm primeiro lugar, congrntulnr·me com 
V. Ex.~~ pt~ln mat."nirlca t•xposição com que acaba dt· nos brindar. 
Confirma V. Ex.11 , mais uma vez, a nossa convicção ele que a Asses· 
:mrla de Plancjnmcnto da Prcsldênel;:l dn Rcpübllcn está. cm multo 
bons mãos e orientada por uma da,., lntelJgéncias mnls brilhantes 
dt•sl.t• Pais. 

Desejo, Sr. Ministro, trazer a V. Ex." algumas questões sobrt· 
t:s quais o pcmmmento de V. EX.11 Interessa profundamente à Na
ção brnsiletrn.. 

Farei, uma por uma, as perguntas para. tornar mais rncu ~ 
Imediata n resposta de V, Ex.• 

Siio elas as seguintes: 

Muitos comentaristas económicos, como v. Ex.• bem disse, 
culpam ns taxas de juros do merendo livre, que, como bem V. Ex.11 

csclnrcceu, não representa mais de 20% da arertn total do crédito, 
culpnm~nn pt•lo exacerbamcnto do proccR.so lnrlaclonftrlo do Pni.'i. 

Observam l'.SSt~:i comentaristas que, devido as t"Ssns tnxns, a 
Jlnrtlclpnçfw do selar Unnncclro cresceu de 4,4';;., cm 1965, para 
8,7';,, t•m 1977, Há. por outro lado, quem obscrVt! que t•sst• numt!nto 
dt• parllclpnçiio do setor é um bom indlcudor; é um Indicador mun
dlulmentc acl'lto, que t•vldencJn mudnnça ravoró.vel nn c~.strutura 
da nossn t>conumla. Comprova, tnmbém, . .;eKundo outros. que n:. 
Inovações Institucionais, h·vncln.'i a e!cdto t:m HH14, como as cndt~r
m•t:Ls dt' poupança, o Banco Nuctonnl da HubltnçO.o, os Bancos 
de lnvcstlnwnto t! n lntroduçilo dn corn•ç1io monc•túrla IH'rmJttram 
C!Ulltllzar pnrn o set.or produt.Jvo, recur:itJI'i até entún utilizados «'m 
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c·unsumo. 1~111 nH•ra.~ at.lvidadi'S t'S)Wt~ulativa.'l, ou mt•lmlO e~m :tl-(·ln· 
t.al-("ern. 

Hú qut•m pc·nst•, Ex. 11 , qtw t•ssn maior particlpaçúo nu l'l~nda 
ti<• IW!or flnanr.t•iro Vl'ln. uli:ls, t'nl 1-!:r:tnde parir. t•m rnvor doR n:;· 
l'alari:uios I' elo JWQtwno poupador, l' ni10 t'nl ·"'''11 dt~trlml'nto. 

Hil quem act•itc•. aindn, que t•la pod1• t•stnr l't'prest~ntando, ao 
nwnos t•lll p:1rh•, rator dt• dlstribuiçào da rcncln. d1• rormaçiio de 
salilrlos c• n:'w um ratar :;lst<•miltico de inflnç:'to ou dt' conc,mtrn· 
dw de rc•nda, j1i QUI' os rPcurswi provt•nlt•ntt•s dos JWQUPnos poupa· 
clorps rC'prt•s<'nl:lm rt"rca dc· 25'; du o!Prtn total do crédito no 
l'aí:;. E. :linda: que• n rrnda elo sdor e n•prrsentitda, pt:la menos 
1•m 5o•;. por ,.;alnrios. Em stw opinião quem t'Stá com a razão? 
K'i.'ill t' U prlme!lra lndaJ,t:tÇÜO Qllt" submeto it opinião esclnrcclda 
de• V. EX. 11 

O SR. MAIUO llt:NRUIVI-: SIMONSt:N - Multo obrigado, S<!' 
nador Jus& Llns, Jll'lo sua pt·r~untn: lncluslvt•, Pia me dá ensejo 
eh· rPspondl•r ao 11onto QUI' havia sido Irvnntado pelo St•nndor Ro· 
l.Jt'rto Raturnino t' que, j)('las minhas notas pouco ordenadas, não 
puclt' n•:'pnndt•r. 

Quando ~P fala na pnrtlclpaçüu da lntt•rmcdlaçilo tlnanc:t:lru 
11:1 n·ndn naclonul, c•stâ-st• Jwns:mclo rrcqüc•ntt'mt•nt.t• que J:;to s!J,.t
nlflca a porcent:tJtt•m dns jiii'Oi'i p:a~-:os ou de mul!.os banco:; na 
rt'nda n:tclonal. Nüo l· isso. Na !t•cnologla ela~ contas nacionais, !:-;to 
.~lJ.mlflca prPclsanwntl' a pPrccnta~c·m dos ...alârlos l' rl~munt'ra
côe.~ pa~as ao ~Pt.or financeiro em rt·la~·úo ao total da rPnda naclo· 
nal. Qut•r cllzt•r. esst' númc•ro er('SCt'U d<' ~.4 para 8,7: tem ml.'itu
rado s:1l:lrlo dt' bnnrúrlus t' lucros dt• bancos. mas não tc!m juro:; 
p;:a~us a dPposltantes ·- t'SM' t! um nsp('(~to importante u notar. 
arwm1.s para l'fl•lto dt• avallaçúo n;:as contas nacionais. 

Ma!', parc•et··mc {jUI' quando nós fazt•mos umn comnarnção 
Pntre O qll(' era O SlsWma tlnancl•iro antes dt• 64 l' U qut! é hOje 

e claro que )lojt' t•Jc lt~ln Jmpl'rft~!ÇÕl'S, nós assinalamOS aqui t!R.'ie 
f'XCP.~so de rotatividade• solta no ar. <Jm'r dizer. já asslnalamo:i 
no pa"isado outras impt'rfl•içõcs t' assim por dlant.(• - a Vt!rdadc!, 
o que• i! t·xtremamcntt• Importante. t! qm•, hoje, temos um siste
ma. de tntcrm<·dlnção financeira amplo. Eh! vai precisar ser nw· 
lhoradu. corrigido, apcrfl•içoado. t•stamos dt• acordo; mas, como 
!azt•r um desenvolvlmt'flto económico, cm qualquer sistt~ma do 
mundo, sem ter uma taxa d<' Investimento, valt• dizer. uma alta 
taxa dt~ poupança, c st'm ter um slstf'ma de lntcrmt•diação ade· 
quado? Isso corrobora multo o ponto de vista assinalado por V, Ex.• 

O SK. JOSE LJNS I ARENA-- CE. I- Multo obrigado a V. Ex.•. 
Sr. Ministro. 

A sL•g-unda pergunta st• rd1•rt' ao open markct. Diz-se que uma 
das mt"dldas dt• snnC'ament<J a .~er adotnda pelo Governo seria <1 
relativa à r('tlrndn do open, das pessoas rJslcn:;, quando ficariam 
toda.'i as pt"ssoas juridlcas dPh• participando. Eu perguntaria a 
V. Ex_.l, Sr. Mlnl,<;tro, .qual seria o sentido económico ou o objctlvn 
social esperado de uma medida de&'ia natureza. 

O Slt. MARIO IJENRJQIIE SJMONSEN - Cn•lo que"' nó> ,uc, 
remos aperfeiçoar o opcm market, as medidas devem .ser multo 
mais no que diz rt·Spl'ito à cotação dos titulas do qut• à nature
za tisica ou j uridica do apUcador. Quer dizer, se st• trata de pou
pança, :;c se tratn realmente de <'Stcrlllzação monctó.rla, tanto taz 
que seja pessoa tisica ou pessoa juridlca, Se se trata de uma crln· 
ção artlflclnl de moeda. pela ~rnnde cotação, também tanto rnz 
st• e pessoa tisica ou juridlca; o problema é da Krnnde cotação t' 

não natureza do apllcador. 

De modo que ('Ssa Idéia de rf!tlrar as pessoas tlslcna do e~pen 
market., embora volta c mela ela seja vent!Jadn, parecc~rnt! que 
não atlngt~ realmente o rundo da questão. o rundo da questão é 
saber st! o npllcndor e pessoa tisica ou jurídica, .;: saber se o npll· 
cador trata aqullo como poupança ou se trata aquilo como moeda. 

Esse, o cerne dn questão, n meu ver. 

O SR. JOSt LINS !ARENA - CEI - E.•l<lu de pleno acordo 
com a resposta de V. Ex.u. 

Outra pergunta, Sr. Ministro. O Pais recebeu com grande en· 
tuslnsmo as medidas recém anunciadas cm ravor da agricultura 
brasllelru.. em especial, dos pequenos c médios produtores. Por 
outro lado, V, Ex.u. evidenciou com clareza a relação entre o cres
cimento agricola c o combate à lnria.ção, ou seja, o c:rcsclmcnto 
da agricultura combinado com crrtn desaceleração do cresclmcn· 
to Industrial tem correspondido n anos de malar sucesso no con
trole da lnflnçã.o, No momento, pcrseguc~sc urna estratégia se·· 
melhantc que Implica, contudo, a curto prazo. cm expansão do 
credito a~rícohL a taxas eJCVIldns n que provoca cfcil<> cXpnns!O· 
nlstn dos melas dt• pa~amcntoli. A resposta du produção ngricoln, 
emboru ró.pidn, nitu ser{l imcdhLttL, 

Pcr~unto: como compntlblllznr cntiw 11 c!xpnnsúo nece:iRúrlu, 
c qtw pttrtlculnrmen~· jul~nmos Ul'gcnlc, do crCdlto nl~rlcola com 
11 IWC('SRidmle di' St'!-llll'llr n PXJ1:li1Rii.o dos nwios de dllAnnwnto? 
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g:;,.;,a per~untu, faço-a a V. r•:x.• com o obJdlvu dt• tranqüill•t:tr 
o .~l'l.or rural hra:llldro. 

O Slt, :\1,\IUO JU:NIUQUt: SIMONSt;S - "E: í'VIdl'ntt•mentc 
uma (!Ut•stão dt• dosn~-:em. O custl'!o agrícola, que, na realidade, '-' 
da parr.t'la do cnicllto agrícola aquela que mais a!eta e Jntluencla 
u prorlu~·úo, C uma parct•ia rl'latlvamtmlt~ pequena; rPprt.'.'•i(~nta 
~O··; do saldo das OJWrHÇÓf~S do Banco do Brasil; então, e tal CO· 
mo o st!J.:ml'nto llvr~> e o .~c~-:mt~nto tabelado. que t!.'itnvam a ra· 
:t.üu de 11111 para quatro. Aqui. e o contrario, no segmento esscncia.l 
o custeio e mais tHl menos um quinto do se~-;mento total. Então, 
e pns.~ívt~l attmder a<Jcquadnment.e a tüda.s as necessidade.~ dt• 
custvlo sem nenhum racionttmcnto e conciliar Isso com a politlcn 
mmlt'tárla razuavelmt.•ntc aul'itera. desde que ,o.;eja mall'i austera 
em outras contns não tão prloritãrla.'i. 

() Slt. JO~f.; UNS I ARENA -·- Cfo:t - Multo obrl~-;ndo a V. Ex.11 

St!i quP, a e:-;~u altura, os agricultorc."i do Bra:·;IJ t•stüo satisfeitos 
eom a resposta QUt• V. Ex. 1~ nos traz. 

Sr. Ministro, qual a razão da JnslstcnlA• preocupaçào do MI· 
nil'itl'o do Plancjamento com o controle da ln!laçào? 

Scr::undo algumas cornmtcs dl· opinião, dt•veria o Ministro se 
preocupar fundamentalmente com a taxa dt• crt•sclmcnto da eco· 
nomla, com o crcscinwnto de emprego, com a distribuição da 
rcndn, com o aum(•nto dos salã.rlos, etc .... Hã, Inclusive, alguem 
qut! afirma estar o Governa com n prioridade errada, vl.sto que 
o crescimento, segundo alc~am, seria a !arma mais etlcaz de 
resolver o próprio problema da Inflação, via expansão da oferta 
de bt•ns l' serviços. 

Como V. EX.1l :~!tua a prioridade de combate à Inflação diante 
dessa Interrog-ação? 

O SR. ~IARID HENRIQUE SIJIIONSEN - Veja V. Ex.• Em 
primeiro lugar, o Ministro do Planejnmento não tem por preo .. 
cupação única o combate à Inflação; ele tem que estar preocupa .. 
do com o crescimento, com o balanço de pagamento~. com a di
vida externa c Interna c tudo o mais, com dlstrlbulçao de renda, 
com criação de empregos. Também não acho que o Ministro do 
Plancjamento só dCV<l .se preocupar com um ângulo de economia. 
e deixar o Ministro da Fazenda. se preocupar com outro, porque 
então se cria uma. dicotomia. mn.croeconômica absolutamente Jn .. 
suport."lvcl. Ambos tem que pensar em tudo. Não só ambos que 
têm que pensar cm tudo, toda a .sociedade, todas as cUtcs, multo 
particularmente o Congresso Nacional tem que se preocupar com 
todos t•SS(~S problemas. Apenn.s estou hoje aqui dando uma grande 
énfase num problema de !ntlação por uma razão. porque fui 
convocado ao Senado para debater o problema da Inflação. Se 
V. Ex:~ me convocar, amanhã, para debater outro problema, co· 
mo distribuição de mnda, eu vln•l com todo o prnzer l' não falarei 
de Inflação, :-;ó de distribuição dr renda. Então, esse é o aspect.o 
que t•u qm•ro deixar sallcntado aqui. 

O Sll. JOSE LINS !ARENA - CEI - Muito obrigado a V. 
Ex.n Eu sei que a prioridade é realmente .. 

O Slt. MARIO HENRIQUE SIMONSEN - Apcno..' eu n:i.o com
pletei a minha rcspo:ila a V. Ex.u., e me parece Importante o 
ponto. Todo combate à lntlnçflo, no tunda, t! baseado na crença 
de que as maiores taxn.s de Inflação são Importantes para a sus
tentação de um processo in:~tãvcl de desenvolvimento: quer di
zer, ninguém combate a Jntla.ção apenas porque seja antiestético 
os preços subirem, Combntc .. se a lntlnção porque julga-se que a 
1n!luçãcl C nociva aos nssalnrlados, que ela distorce os efeitos do 
desenvolvimento cconômlco, c assim por diante. 

Por outro Indo, a prioridade do combate à inflação e sempre 
cronológlcn, quer dizer, ela se concentro. numa certa dosagem 
mais forte, durante nlcum periodo de tempo, mas é evidente qut~ 
o Governo. a lon~o praza, tem que pensar em vários outros ns
:mntos, Tnnto que anteontem, mesmo, entrevistado pelos jorna
listas sobre quais seriam as malares ênfases do III PND, eu disse: 
a~rlcultura e c1wr~ln. Quer dizer, olhando n.i :\ !rente, para os 
próximos nnos do Brnsll, e claro que a problema mais seria que 
nós temos que equacionar é o nosso problema energética. 

Ent:i.o, estou tão preocupAda com esse problema quanto com 
o problema da Inflação: apenas V, Ex.ns me convocaram aqui 
pnrn discutir sobn• n lnflnçüo. 

O Slt. JOSt: LINS 1 AllEN t\ - CEI - t verdade, Em suma, 
dil-sc prioridade no combate il lntlnçúo nn mt•dldn em que e!isc 
combate C essencial pnrn mnntcr aberto o caminho do desenvol
vimento ecanômlco sem distorções tnsuportó.vcis pela soclcdndc. 

O Slt, ~IAIIIO UENIUQU" SI~IONSt:N - Pnra Rnmntir n 
cstnbllidnde, 

O Slt. JllSF. l.INS I AliENA- CEI - ... parn garantir n CN· 

tabllldacle dn economia c a vhlblllclade de seu crcscimt•nto. 

Sr. Ministro, a última Jll'l'~tmta t' a seguinte: n t•conomln bm
slleira npn~st•ntou, no lon~u do pt>riodtl rt•voluclonúrlo, um amplo 
~~ IU~t'lt~rado proct~liMJ dt~ crt•sr.inwnto. 

O II PND, nil.o obstante a.'l mudanças ocorridas no panorama 
lntt!rnacionnl, face à crise do petróleo, contribuiu para consoli
dar I'SSl' proc('sso de desenvolvimento. 

O Poder Executivo estri. prestes a .mbmetcr ao Congresso Na
r.tonal o III Plano Nacional de Desenvolvimento. No contextD do 
III PND (JlHll a prioridade atribuída pelo Governo à melhoria 
da qualldadf' ele vida da populaçüo e ao malar acesso dn.'l clnssel'l 
menn.~ favon~cldns nos frutos do crt'l'iCimento económico? 

Qual a prioridade que .'it~rã dada á redução sistemática dn., 
dlsparldndes lnt.erreglona!s de renda. por exemplo, no caso do 
NordPste brasileiro? 

O Slt. ~1,\RI() IIE.'iRIQUE SI~IONSEN - Eu diria que iSNO '' 
mais do que prioridade: Isso é objetlvo, objetivo natural. 

Toda política de desenvolvimento certamente \'ls::L à melho
ria de qualldade de vida. certamente visa fl dlminuh;:ão das desi
gualdades econômica.<; regionais. 

O capítulo relativo à qualidade de vida, o que ele merece t! 
um pouco conteúdo de novidades que, hoje, j:i se admite. sobre
tudo nas grandes metrópoles, que a quaHdade de vida não pode 
ser medida apenas pela renda per capita.. Citarei um exemplo 
clisslco: si! numa cidade as pessoas passam, por dificuldades ha· 
bltaclonals, a morar muito mais longe dos centros de trabalho 
l' ganham exatnmcntc o neccssirlo para pagar o custo adlclona.J 
de passagem de ónkbus que tem que fazer todo dia, é fora de 
dúvida que todos pioram de vida. Elns ganham a mesmo. coisa 
para as necessidades b:i.sica.s e perdem quatro horas por dia loco
movendo .. se de um Indo para outro. Agora, cm tennos de renda 
nacional tudo aumentou. Então, esses problemas de qualidade de 
vida. realmente, merecem uma nngulação nova, dentro deste 
princípio de que n renda nacional, a renda per capit.a, conta uma 
parte da hlstôrla mas não conta toda a história. 

São temas ~ue, evidentemente, constituem o próprio objetlvo 
de toda.'l ns politicas. Para que nós fazemos política econômlca? 
Para melhorar a qualidade de vida dn popula.ção, e, sobretudo, 
melhorar a qualida.dc de vida dos mais pobres, ou seja, dlmln:1ln· 
do as desigualdades de renda, quer Individual, quer regionais. 

O SR. JOSÉ LINS !ARENA - CEI - Sr. Ministro. agradeço 
a V. Ex." as respostas que me !oram dadas. Tenho ct:rteza de 
que, a Secretaria do Planejamento da Presidência da RepUblica, 
esta em mf1.os adequadas que ajudarão n conduzir o Brasn a me· 
lhores dias. buscando mais bem-estar e mais felicidade para o 
seu povo. 

Mulw obrl~ndo a V. Ex." 

O SR. ~IARIO HENRIQUE SIJIIONSEN - Muito obrigado a 
V. Ex.", nobre Senador José Llns. 

O SR. PRESIDENTE (Lul~ Vlana1 -· Concedo n palavra ao 
nobre Senador EvclásJo VIeira. 

O SR. EVELASIO V lEI R,\ 1 MDB - SC 1 - Sr. Ministro, na 
agricultura, quando ocorre apenas um bom crescimento nas cul~ 
turas de exportação, a intlação é estimulada. A:o;slm senda, por 
que as culturas de mercado Interno têm um tratamento bastan
te Inferiorizado? 1!: a Indagação que faço. ' 

O SR. MARIO HENRIQUE SL'IONSEN - V. Ex." pretere rcs-, 
JlOStas umn a uma? 

O SR. EVEL,\SIO VIEIRA 1MDB - SCI - Pingue-pongue e 
melhor, 

O SR. MARIO IIENRIQUE SIMONSEN- Per!eitamente. 

Não e que as culturas sejam Jn!crlorizadns cm tratamento, ao 
contrário; di .. se para o fcljüo, d:i-sc pnra" as culturas de meren
do ln terno, dD. .. sc para o arroz, etc., o mesmo tratamento que .se 
dá para a soja c assiQ,l por diante. Purn e simplesmente, às ve
zes, os mecanismos não eram suficientemente tartes para Indu~ 
zlr os plantadores a irem pnra o campo das culturas de mercado 
Interno, cm detrimento, às vezes, das culturas de exportações. 
Em outras palavras, às vezes a remuncrnçüo da soja era túo boa., 
tinha !~unidade de condições, il.s vezes melhores condições de tl
nnnclnmcnto do que para o feijão e o arroz, plantava-se multo 
mais soja. do que tc1Jõo c nrroz. Agora, creio que nós dispomos de 
um instrumento novo, que é extremamente importante, que é o 
sistema de valor básico de custeio e a possibUldndc de financiar 
ou 100 ou menos de 100% desse valor bó.slco do custeio. Então, se 
V. Ex."' quiser estimular uma cultura, uma bon solução para esti
mular essa cultura. é tlnnnciar 100'í~ desse valor btislco de custeio, 
se núo quiser estlmuJú .. Jo tlnnncie 70, 60, entlm, qualquer outra. 
percentagem. 

O Slt. EVt:LASIO VIEIRA IMDD - SCI -No sentido de pro
teçilO da economia popular, o Conselho Intermlnistcrlnl de Preços 
dett•rmtnou que, nns vendas a prn~o. o prel;'o totnl núo poderia 
exceder ('ln mnls dt~ 30'.'i· o preço il vista. 

Por que liOnH•ntt~ tl!~ora? 
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O Slt. l\IJ\IUO lii':NIU<~tlE SJ:\IUNSI~N -· Isto ai so st~ Wr· 
nnu possivcl dt•ptlls ela Lei Ht>rbcrt. Lt•vy, porqut· .... vt•.ia V. Ex.•• -
o CIP n:'lo Unha lnr.tt~ri•ncla :-;obre ls:;o, O Const•lho Mont~túrio tem 
ingt•rêncln sobrt· as lnstltulçóc:-; flnanceiroui, mas ele nüo tem in~t·· 
rt!ncia sobre ;1s lojas, :mbrL' o <~omércio lojista. Foi precisamente n 
Ll•i Ht•rl;ert Lcvy, aprovada no ano passado. que então vt>lo per· 
mltlr que se fizesse um:1 n·~ulamcntnção pertlnent.t• ao comCrclu 
lo.Usta. 

U Slt. IWt:L,\SIO V mil~\ I MDB - Se I - No pcriodo de fiO a 
tH. a lnl'laç:io foi l'it•vadbsima, chel-!ando a 9J,o•;;, Em 65, rol 1'1'· 

duzlda para 25.5•·;. Esta rt•duçüo foi conse~ulda, sobretudo, pl•lot: 
cortes de gastos públlcos. 

Por qut: os ~astos públicos ~cralmente são lncontrolúvcts:~ 

O SR. MARIO ut:NIIIQUE SIMONSEN - Eles não são lncon· 
trolávt~ls e a provo. dt• qut• C'les não sflo Incontroláveis é que eles fo
ram controlado:-; nc.'isa época. O que, !reqtientemcntc, ele sofr<' ,; 
dr descontrole, mas eles náo sáo Incontroláveis, são controlãvt.•ls 
Frcqürntcmentc eles andam descontrolados. Vamos dizer: & cla
ro, a propensão- V. Ex." hrl de convir c esse é um problema mun
dial - de todo o Individuo é J,t"astar mais do que recebe, Nós co· 
meçamos em casa, na nossa vida doméstica, sempre enfrcntandl' 
css<' problema e os govt>rnantcs, tnmbêm, cm gcrJI, costumam ter 
essa propensão. 

o~ mlnl:-;tros naturalmPntc de área N!Onómica - da Fnzf'nda,. 
do Plancjaml'nt.o -. como s:lo uma espécie de centuriões do orça
mento, são obrigados n olhar com uma certa prudência f' tudo 
mais. Agora, que existe. que é humano gastarwse multo, nós :mbf'· 
mos que é. 

O SR. t:Vt;LASIO VJt:JJU I MDB - SC I - A partir de 68 ln i· 
clou-sc o processo de desvalorização cambial para privilegiar as 
exportações de produtos manuraturn.dos. E houve mai.'i: sub.'iidios, 
cfctivos. pnru as cxportat;ões de produtos elaborados. 

O SR. MARIO IJENRIQUt; SIJ\IONSEN - Estão sendo ellml· 
nados. 

O SR. EVELASIO VIEIRA IMOS- Sei - Então, agora. Não 
são dois componentes rortcs t•m favor da intlaçãa? 

O SR. MAitiO JJt:NRIQUE SJMONSEN - Inegavelmente, Uvc· 
rnm 11lgum efeito lnflacionãrlo. Eu não diria que um efeito ln
tln.clonárlo preponderant!.'. mas C claro que esses subsidias à 
exportação, que cstt.• ano. aproximadamente, se podem orçar em 
trinta milhões de cruzeiros, são uma purcela grande do orçamen
to da União. Não nego, t•lcs têm um erelto lnflaclonô.rlo. Apenas 
há um dt'talhf!: nó.s pl'ccl.sama.s exportar - ai temos outro pro
blema que não foi a convocação de hojt•, mas que é uma preocupa
ção constante do Governo c da Oposição que é o problema do ba· 
lanço de pagamentos. divida externa c tudo mais. 

O SR. t:VELASIO VIEIIIA I MDB - Se I - Estou extraindo \Ó· 
picos da pale:;tra de V. Ex." 

O SR. MARIO JJt:NRIQUt: SUIONSEN - Exatamente. 

O SR. EVELASJtl VIEIRA I MDB - Se I - "Os juros altos coo· 
tumnm ser mais erelto da que causa de Inflação, Os custos finan
ceiros de uma empresa sito embutidos nos custos Clnals dos produ
tos, o ml'~mo ocorrendo em relação aos aumentos salariais". 

Eu pt•rgunto: a.'iSim, os aumentos salJ.r1a.ls são, também. 
efeito? 

O Slt. MARIO IIENRIQUE SIMONSEN - Em geral, são tum· 
bém. Quanto o. i:;so não hó. dúvida. 

Veja V. Ex. 11 , normalmente, por que se reajustam os salários? 
Há uma parte que é um rrajustc real, mas o grosso do reajustt' 
é o resultado da lnrlação. 

O SR. EVELASJO VJEJR,\ IMDB- SCI - "Com a produção 
ngricoln decresce, no setor Industrial, ni os índices JnClncionárlos 
cn.em". 

No Jnpão, parece-me que tem uma produção n.gricola Inex
pressiva. mas expressiva no sctor Industrial. 1!: pcrmnmmte n ln· 
tlação no Japão? 

O Slt. ~IARJO JU:NRIQUt: SIMONSEN - Não! Mas veja Vos· 
sn Excelência. Acho que l.'ssc é um ponto que gostaria de deixar 
multo claro. Não afirmei qut• lnrtaçflo baixa Implica no cresci
mento Industrial baixo. NUo t~stá artrmado Isso em nenhum mo
mento do texto. O qut• está dito C o seguinte: os anos de ocorrún
cla de ~rnndc:i qucdn:i de lnflaçiao süo nno:s cm que, trunsltorill· 
mt~ntc, costuma haver uma dt•sncelcração do crescimento Indus
trial. Mn:; fica lwm claro qlu~ t•sse é apt!nns um ftmómcno dt~ tran
sição, p nilo dcCJnltlvo. E tanto e que, veja V. Ex.n, o Japào re
duziu nwsmo. parn. vah~r. sua influçito de 1074/10~/5 para l!l7fl, 
quando O Cl't~scimcnto proclutivu indu:-;triaJ foi JlC~IltiVU, 0 JapÜO, 
naqueleti dois unos, enrrentnu umn rorlt~ recessüo. Hojt•, J!\ cstf1 
com a lntlaçúo t!Stllblll~adn t•mbulxo c com taxas de ctx!si:lmento 
razoavL·lmcnt.e forLt~s. 

Vejn V. l!~x. 11 • portanto, Cjlll' e o prnhlt!nHl da lnrtaçúo fHJr 

patamares. A de:-;act'lt'rn~·ilo nüo é o preço dt• um patamar mail> 
reduzido, é o preço elo salto ele um JHllnmar para outro. C~Ul'r di
zer, para dc.scl'rmos ele patamar, temos di' pagar um ct•J'to preço. 
Uma Vl'Z que ~~stamos no pat.umar mais reduzido, podt>mus rdo
mar aquela mesma taxa dt• crct;clmcnto prCvlo 

() Slt. IWEJ.ASIO \'IEJit,\ t MDB - se 1 -· O Mlni.o.;tro do Pla-
ncjamento, agora, está olhando p11rn a a~-::ropecuárln hra:illc!ra 
r.om uma outra ópt!eu. Por qut• mio procedeu com a mesma opt.i
ca quando cm Mlnl:;tro da Fazenda? 

o Slt. i\IJ\IUO n•:NJUQ(It: Sll\lONSJo:S ··- Mas olhei exntamen
te com a mt~sma óptica. Vc.la V. Ex.11 que nunca o crédito rural 
cresceu a taxas tão elevada/i quanto no Governo rmssndo. quando 
por acaso t.•u era Ministro da Fa7.cnda. E posso mandar a V. Ex.u 
os dados depois. 

Mas, cm termos n·als. o crédito rural, no penado de Governo 
do Presldentt.· Gelsel, mais do qut· dobrou. 

() Slt. t:VELo\SIO vu:m,\ I MDB - se' Multo obriRado. 

U SR. ~IARIO IIENitiQUE SIMONSt:N Multo obrigado 11 

Vos.'ia. Excelência. 

O Slt. J•RESJOJo:NTE tLulz Vlana1 - A sessáo será suspenso 
por l5 minutos, para um liKt•lro descan~o dos Interpelantes c so
bretudo do tntcrpt>lado. 

t Sw;pensa às 17 horas e 2 minutos, a sc.'i.w'io é reaberta 
às 17 horas c 18 miuutos.) 

O Slt. PRESIDENT(o; 1Lulz Viana• -- Está reaberta a scs~üo 
Tem a palavra o nobre Senador Aloyslo Chaves. 

O Slt. ALOYSIO CIIAVES tARENA- PA. Pronuncia o seguln· 
t.c discurso. Sem revisão do orador.J -· Sr. Mlnlstru Mário Henri
que Slmonscn: 

V. Ex. 11 tem um justo rtonomt• nacional c Internacional como 
economista, como Professor c como um dos homens públicos mal:-~ 
Ilustres deste Pais. 

Não faço um elo~ lo a V. Ex.11 c~ nem vim ocupar a tribuna com 
este propósito, mas antes de formular apenas duns Indagações a 
V. Ex.11, queria ressaltar uma decisão que V. Ex.11 tomou que, par:\ 
mim que estou chc,::nndo ao Senado, me rol extremamente simpá
tica. Para não Incorrer numa possível ralha, procut·el Indagar, parn 
saber se Isso era uma tradição, c disseram-me que não. 

Tanto quanto se sabe, V. Ex.n Inovou: Inovou na Câmara dcJs 
Deputados, Inovou n~ora, no Senado, ao ser convocado, !!laborar 
previamente um trabalho complettl como este, cncamlnhtl-Jo, por 
gentileza de V. Ex.'~. a todo:; os Senadot·cs desta Casa, como en
caminhou à. Cãmara. V. Ex.n poderia ter preparado um texto es
crito, ou notas. chc~ar aqui. fazer a sua exposição, responder Us 
intt•rpelações, rcallza~1d1.1, portanto, uma colocação Imediata dos 
problemas sem dar margem no exame cuidadoso, minucioso, exaus
tivo que, sem dúvida al~uma. rol feito em torno do trabalho que 
V. Ex.M encaminhou. 

Então, quero congratular-me com V. Ex." por este rato e re
gistrá-lo, porque ele demonstra não só uma dcferéncla no Sena
do, como foi uma dcferéncla à Câmara dos Deputados, mas tam
bém mostr;~. qui! V. Ex. 11

, como homem público e coma emCrito 
proressor, estã permanentemente disposto ao dló.logo. 

O SU. MAJtJO JIESRIQUE SI~IONSt:N - Multo obrigado, no· 
brc &~nadar 

O Slt. ,\I.OYSIO CIIAVES I ARENA- PAI - A primeira pel'· 
gunta que coloco para V. Ex. 11 é a .sc~uinte: respondendo ao Sr. 
Senador Henrique Santillo, o Ilustre Ministro nega n politica de 
arrocho salarial, embora a admltll neste ou naquele pcriodu, pura 
reproduzir suas palavras. 

Em racc dest.a d!.'clnraçü.o, lndn~o a V. Ex,n se é v li. lido admi
tir-se que o arrocho salarial tlcou circunscrito, erctlvnmentc, nt~ 
o primeiro semestre de HI6D. 

O Slt, MARIO JJt:NRHIUE SIMONSEN - el'rtumente, sim. 
Inclusive na época houve, quando o Senador Jarbas Passarinho 
era Ministro do Trabalho, uma rev!süo diL forma de politica :mi:t.· 
rlnl, estnbelcccndo a corrcçüo do eventual erro cometido no rcsi
duo lnfluclonúrlo. Esqueci-me, no momento, do número dn ld 
que, se não me engano, era n.n 5.451 ou 5.453. Enfim. ncstn !nlxn. 

Houve, realmente, um outro nspecto complementar lmpor
tantt.• no qunl insisto. Snlárlos ntio dependt!m t\.penns dL• tórmul:ls 
porqut•, its vczPs, a fOrmula pode dar, digamos, 40•:;, mns, lil' o 
merendo de trnbalho t~stlvcr multo ctesatlvndo V. Ex." tt>ril t'lll· 
prt~gados despNIIdos ~~ .~cndo rP:Himitlclo.~ <'ln out.ra:; t'lllPI't•:;as a 
sulúrio mcnort~s que aqllt•lcli rt~ajustndo.'i. g, ils Vt•zes, o nwrcado, 
pelo dl'senvolvlnwnto t'Conómlco, valoriza e cllsputu a müo-dt~·obra 
t' da mais que qualquer fórmuln. 
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Ci:rtanwntt~. a. colocaçúo de~ V. I·~x. 11 ~~ correr.a c r.onflrmuda 
nas c~.stati;-;LIC<.l:i, Quer dlzc~r. a ral'ic de arrocho rol uma !a:iC" tran. 
:;Jtória. até meado .... ou principias de~ I!HJU. 

O Slt. ,\LOYSIO CIIAVI•:S I ARENA- PA~ -Ministro, em :iUa 
ex()Oslçiio à pá~-:lna 4, V. Ex.1• escrc!Vt!: 

!II ,\ Jnfl;u;ão Urasilelru.- J9fi0/197H 

Um exame cln lntlaçüo no Brasil não pode pr(.•sclndlr de 
culclado.'io dla~nó:.;tJco c, n. Pstie respeito, .são frcQiic~ntes as 
nprc~r.iac,'õe.s unllnteral.'i, Alguns observadon~s Imaginam que 
a lnrlação brasileira seja de demanda, outros a cla.'islficam 
como de custo~. Há os QIH~ slt.ua.m nr~o expansão do crédito 
ou dos meios ele pagamento os maiores tocos de lntlnção 
Outros, consid,:ram que a principal causa está nas pressões 
de realimentação, provocadas pelas correções monetárias, 
camblaJ e salnrinl." 

Em seguida, logo mais embaixo, V. Ex.1~ afirma: 

"Uma lntlação crônlca não pode ser enquadrada nos cli
chés convencionais de demanda ou de custo/i. Ela é m-ces
saria.mentc hibrlda, cnr:.crrando componentes, tanto de 
uma como de outra natureza." 

Rcnomado economista da. Fundação Getúlio Varga.s, cm estudo 
recente, allnha três Importantes características da int1ação 'bra.
xllclra que, segundo êle. "ajudam a explicar de forma objetlva 
grande parte das dificuldades que vêm sendo encontradas na exe
cução das políticas de controle a partir de 1074 c, ao mesmo tempo, 
a diferenciam qualitativamente da explosão intlaclonárla ocorrida 
em meados dos anos sessenta". Em primeiro lugar tressalto que 
t!stou utilizando llternlmcnte os conceito.'! emitidos nesse trabalho 
- e o faço Intencionalmente para não alterar, ainda que sem essa 
Intenção, o raciocínio do autorJ a aceleração em 1074 ocorreu 
quando a economia. acabava de atravessar um pt•riodo de Intenso 
crescimento. Esta situação contrasta. com a nossa experiência 
anterior - 1063/64 - quando a Intensificação do processo ln!la
cionário se deu com a economia já. estagnada. 

Em seg-undo lugar, é a mudança na natureza da inflação bra
sllt•!ra que deixou de ser fiscal para se transfonnar cm inflação 
de crédito. E aduz, cm meados de 1060, a principal fonte de aU
mentação do proce.'iso in!lacionãrlo era o deficit do sctor público 
.que chegou a representar cerca de 4':';, do Produto Interno Bruto. 
No início da década de 70, o dericit. do sctor pUblico já havia sido 
eliminado c a lntlação, já. na faixa de 20':(,, era alimentada ex
cluslvarnente por expansão excessiva do crédito para a economia 
geral. 

O terceiro aspecto diz respeito ao comportamento das expec
tativas lntlaclonárlu.s que .'iC tornaram francamente des!avoró.vcls 
a purtlr do choque exógeno rcprt.':icnto.do pela súbita elevação doa 
preços do petróleo c de . outros insumos Industriais. Indago, pois, 
se o nohrc Ministro esta de acordo com essa anállse do que so 
chama - a nova Inflação bra::iJielra.? 

O Slt. MARIO Ut:NRJQUE SUIONSEN - Nobre Senador Aloy
:do Chaves, cu diria. que estou parcialmente de acordo com a 
colocação, cmborn. eu a con.-;idcre, também, um pouco unllateral. 

Sem dúvida, houve Inflação de crédlto1 Houve. A distinção 
entre inflação de crédito e Inflação fiscal e multo menos clara 
do que pode parecer it primeira vista, porque dep<!nde um pouca 
do CJUC consideramos como expansão de crédito, e do que conside· 
ramos como peso da lntluüncla orçamentária. Vou dar um exem
plo multo específico a V, Ex.11 : o nutar desse trabalho, tipicamente, 
considerou que a expans:io de crédito. gerada pt!ln nect.•ssldade de 
pagar o resgate das LTNs. é, pura c .simplesmente, uma lntlnçüo 
de crêdlto. Mns. V. Ex.n poderia ndotar um ponto de vista contrario 
e dizer que ni1o, que Isso é ln!laçiio tiscnl, porque divida públlca 
deve ~er considerada como elemento de politica !Iscai. Então, di
gamos, a dl.stlnçúo é um pouco nebulosa, entre o QUC' é lnfln~~ão 
de crédito e inrh1çi1o rl!ical. 

Estou de acordo que houve lnflaç:'io d1• crédito, apenas não 
me parece tão clnro que t~ln passa rotular um cllchê tão simples. 
Todas ns idéins, ai citadas pelo economista, silo importantes c cor
reLu~. ou .scju, houve CXtJnnsão de crédito? Houve. J!: um rutor de 
rt:allmL'ntnçúo de infla<,>ào? i!:, Houve umn plorn da sltunçílO de 
f!Xpcetntlvn'! Certamente QUe houve, pol.s u intlnçiio subiu pura o 
natumar mais elevado. E Isso C um rcnõmcno mundial, pós cr1St! 
tlo petróh~o. 

T•:ntüo, cu dirln qut• todas essas colocações me parect~m cor
rt!tns. Mas acllo que eln11 cxpllcrun um pedaço, apenas, da lntln
ç:io, (! nilo todn. 

llú um nsp,~t:to, nqul, qUI' nw parece Importante notnr, e ainda 
nüo lllt• I'Pfc!l'i a .de·. Mas, no monwntu t.•m que o Pai.'i atravc:~~m 
um contllto c•ntrt• tc1· tltit• ujustnr a lnflnçün c ter <iUt! nJusLar u 
balnn~·o dt• JHll~anwnto t' acaba :;nlndtl para uma .~olu~·üo lntcrmc· 
dilLrla, ~~~~~·t.anwntt• a lnfl:H;ún lt•va prt.'juim, o qtw oenrreu nu nra-

:ill Ja em 1!)76. Há momento cm qu~: o Pais, diante do impacto 
do bn.lanço de pagamento, para não entrar num processo de tnsol~ 
vi-nela internacional, é obrigado a acelt•rar desvalorização cnrn. 
blu.lli, u. colocar medidas que encarecem Importações, é obrigado a 
estimular culturn.'i de exportações o que, às vezes, leva a uma 
certa piora das culturas de mercado interno. Enfim, uma série do 
pontos, uma série de tópicos que acabam ajudando a lntJação. 
Elise ponto por exemplo, da necessidade de aju.o;tar o efeito Infla. 
r.lon:irlo nos balan1;os de pagamentos, após a crise do petróleo, é 
um ponto QUe não fot notado neste diagnóstico, e que me parece 
um ponto importante. Aliás, V. Ex."' observará. que os únicos que 
hoje ti!m uma Inflação profundamente confortá.vel ~ Alemanha 
Ocidental, Japão e a Suíça- ::;ão países que não têm problcmn.'i de 
balanço de pagamentos, tem um potenciai de poupança multo,gran~ 
de, um lnvctitimcnto Interno relntivnmentc reduzido, pela !altn de 
oportunidade, então, o resto se transforma cm excedente de expor· 
taçã.o sobre Importação. 

Então, cu diria a V. Ex.~~ que estou de acordo com tudo que 
!oi dtto nesse artigo, mas acho que ele explica um pedaço, não ex· 
Plica tudo. 

O SR. ALOYSIO CIIAVES !J\REN'A- PAI -Muito obrigado a 
v. Ex.4 

O SR. ~IARIO IIENRIQUE SIMONSEN - Muito obril!lldO a 
V, Ex,IL 

O SR. PRESII>ENTE <Luiz Vin.nal - Com a palavra o nobre 
Senador Orestes Quércla.. 

O SR. ORESTES QU2RCL\ !MDB- SPl - Sr. Presidente, Sr. 
Mint..tro: 

Serão três r:lpldns Indagações ao Sr. Ministro Mário Henrique 
Simonscn de alguém que não é tCcnJco em economia politJca e 
que a.nall.'ia as col.sns pelo notlclárlo, pelas discussões e pelos deba
tes e, multas vezes, fazer indagações a um técnico da alta enver· 
gadura de V. Ex." ... 

O SR. ~L\RIO IIENRIQUE SU!ONSEN - Muito obrigado a 
V. Ex.& 

O SR. ORESTES QU2RCJA I MDB - SPl ... é até. muita. 
vezes, dtticll e, multas vezes, essas Indagações poderão part>ccr aos 
olhos de v. Ex.& como infantis . 

O SR. ~JARIO IIENRIQUE SIMONSEN - De modo algum. 

O SR. ORESTES QU2RCJA !MDB - SPl :..._ Eu gostaria de, 
nesta oportunidade, fazer três Indagações. A primeira :teria de 
nível mais ou menos politico e baseado no seguinte raclocinlo: 
sabemos que uma das motivações mais sérias, talvez, do Movimento 
Revoluclon:i.rio de 1064 !ol a inflação - pelo menos é o que lemos. 
Di21a-se que os regimes democrã.ttcos, multo abertos, propiciavam 
a ln!lnção. Veja V. Ex,&: depois de 15 anos de um regimB duro, 
autoritário, estamos vivendo uma Inflação que, .se compararmOiS 
com o último Governo, no qual V. !:x.11 !oJ Ministro da Fazenda, 
com o Governo do Presidente Jusccltno Kubttschek, que era tido 
como um governo de Inflação, muito in!laclon:i.rlo, vamos ver!U
car que, no Governo do General Geisel, a Inflação foi maior. En
tão, a dúvida que paira no nosso espirita é, exatamentc, essa.; 
um regime duro, autoritário, beneficia a economia? Se benc!lcin 
como então explicar a intlação no nivel em Que ela est:i.? para 
concluir a lndngnção, eu gostaria de saber a oplnlào de V, Ex!' 
se a abertura pode prejudicar a economia, ou pode colaborar com 
n economia. • 

O SR. ~lARIO HENRIQUE SUIONSEN - Acho que a abertura 
.'iÓ colabora. com a economia., resumindo a indagação. Em primeiro 
lug-ar, comparar taxas de lntlação, pós cr:lse do petróleo e antes 
crise do petróleo, é alguma coisa que não dú para fazer e chega.r 
a uma conclusão para se dizer que este Governo é Intllclonária, 
~~s::w niío é tntlnclomi.rlo. V. Ex,ll, no Quadro I deste trabalho que 
distribui, vaJ vcrlrtcnr que no mundo todo n.s taxas de Inflação se 
clcvnrnm. Foi aquele problema que cu referi. 

O SI!. OI!ESTES QUÉRCJA I MDB - SP l - V. Ex.• me per
mite? 

Nos outros países, num grnnde número de países que sofreram 
tnmbcm .... 

O Sll. ~JARIO IIENJlJQUE SJMONSF.'I - C..rtamente sim. 

() Sll ORESTt:S QUtRCIA IMDB - SPl - ... o problema 
mio tal tilo grave assim, cm razúo do numcnto do petróleo. 

O Sll. ~L\IlJO IIENiliQUE SIMONSEN - Eu dlrin a V. Ex.• 
quc depende o que V. Ex."' considere gmve. Se colocarmos cm ter
mos relativos - vnmos eolocnr em tnxa~ de Jn!Jação trndlclonnls, 
t' tax~s de infla~·Uo que pas.snrttm a ocorrer. Por exemplo, os E'i
tados Unidos Llnham, na décnda de I!JOO, uma taxn de Inflação do 
dólar de ct!rcu de .p;.;, no uno. Começamo~ at~ mul.s bn.lxo. comc\n
IIIos n 1,5•;;, t.'lll pnrtc da ctCcada. Isso era o normal para os Estudos 
Unidos. Es.'ie ano, nos últimos d01.t.' mest•s, n lnflllçúo nos Estados 
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Un1dos está cm 12'.'-;., o que, para eles, hlstorlcamentt•, C uma culn
mldadc, quer dizer, a intlação americana trlpUcou. Se pcgannos 
que o Brasil estava habituado n um patamar de 20%, ela dobrou, o 
que é multo ruim, concordo, confesso n V. Ex,R Agora, também 
dobrou na França, na Inglaterra e na Itó.lla, cm relação às tnxns 
tradicionais de lntlnção. Quer dizer, esse maior nurncnto do surto 
lntln.cloná.rlo, depois da crise do petróleo, como disse a V. Ex.r.., é 
um fenômeno mundial. não é um tenõmeno brn.stlelro. 

Sem dúvida nenhuma, não me parece que hajn. nenhuma ln
compatiblltdade entre abertura politica c combate à. Inflação, ao 
contrário. Acho que abertura politJca, conduzida com debates, com 
l.sto que cstnmos fazendo aqui hoje, que me parece ser uma obriga
ção de todos os Ministros, vlrem ao Congresso prestar satlstnção 
dos seus atas, de suas politicas, é umn maneira de Ilustrar, de elu
cidar n opinião pública sobre os problemas nacionais c ns rcspee
tivns soluções. A participação ampla do Congresso, que espero 
que ocorra no debate do III Programa Nacional de Desenvolvi
mento, é uma ação certamente de abertura politica e que julgo 
-extremnmentc produtiva para o desenvolvimento c o combate à 
lntlação c tudo o mais. Portanto, parece-me que, se nós dissermos 
que há qualquer correlação entre tntJnção c grau de autoritarismo 
politico, vamos concluir que o país mais lntlnclonário do mundo 
seria a Suíça, ou mais autoritário. Na realidade, o pais de menor 
Inflação no mundo é aquele de democracia mais perfeita - a 
Suíça. 

O SR. ORESTES QU~RCIA <MDB- SPI -Agradeço a V. Ex.•, 
embora, evidentemente, como eu disse, peço desculpas a V. Ex." 
por não ser técnico e tazcr perguntas nestes termos 

O SR. MARIO HENRIQUE SIMONSEN - Mas, é extremamente 
Importante, 

O SR. ORESTES QU~RCJ.\ < MDB - SP I - O !ato é que a 
nós, não técnicos, não parece que tudo se deva debitar nesta ques
tão do aumento do petróleo. Mas vou para a segunda pergunta, 
Sr. Ministro, que é a seguinte: Ontem V. Ex.'l tez declarações n 
respeito da politica salarial do Governo, nrgumcnt!lndo que. com 
relação ao salário médio mensal na Indústria de transtormaçf\0, 
houve uma melhoria substancial de 6J para 77. E V. Ex.K lembrava 
que, em 1961, a relação entre a snliLrlo da indU.stria de transforma
ção correlacionada com o salário minlmo era 1,1 c, em 77, 3,8. 
Em primeiro lugar, acredito que a assessoria, ou V. Ex.~~. não sei, 
cxatamentc, escolheu o ano de 61, que tal um nno realmente 
onde es.sc nível !ol mais baixo . - c.sse e um dado que está no qua
dro que V. Ex.a trouxe para o Senado. Talvez, 61 foi o ano da. 
renúncia do Presidente Jánlo Quadro. não .st'l se houve alguma 
coisa que tenha. provocado ess~ nível baixo. O fato é que prc!erla, 
já que a questão é arbitrária, analisar de 62 para 77. Em 1962, !ai 
de 1,8% e não 1,1 •;;., Praticamente, de 1962 para 1977 dobrou. Mais 
que dobrou um pouco. Era só esse rnciocinlo. Estamos excluindo 
1961, porque jó. que é arbitrário, como disse acima, pretiro contar 
a pnrUr de 1962, com 1,8r;'r, c não 1,1';: ... 

O SR. MARIO HENRIQUE SIMONSEN - Se V. Ex." me per· 
mite, eu t1z os cá.lculos, a máquina., de 1063 a 1977. Quer d!zcr, tc
riamos um~ taxa média de crescimento real de o dobro; pratica
mente, o numero de 1962 é multo pnrecldo com o de 1963. Dá no 
redor de 4,5%· ao ano. 

O SJI. OUESTES QUERCIA <MDB -SPJ- Isso não seria mui· 
to fundamental no meu raciocínio, Sr. Ministro. Vamos no seguin
te ponto: primeiro, V. Ex." escolheu uma determinada classe de 
empregados para construir o seu raciocínio; não !oram todos cm
pregados do Pais, 

O SR. MARIO JJENRIQUE SIMONSEN - Escolbl aqueles para 
os quais existem cstatí.stlcas. V. Ex.a. tem rn.zão nessa obscrvnçüo. 
Gostaria de detalhar mais um pouco: deveria ser solicitado um 
quadro ::má.logo para o sctor de serviços, c se passivei, para. o setor 
agrfcola; mas pelo menos, para o setor terclá.rio. Agora que ele 
está sendo elaborado, quer dizer, salários, etetlva.mentc, pagos, 
com ba.sc nos levantamentos teltos através do Fundo de GnranUa. 
por Tempo de Serviço. Quer dizer, esta é uma lacuna estntlstlca c 
apresentei, o.qui, um quadro, que é o que existe. 

O SR. ORESTES QUI!:RCIA IMDB- SPI -Apenas pnrn, mes
mo desta !arma, ressaltando essa limitação da cstatisticn, mas 
mesmo raciocinando nestes termos, gostaria de lembrar a V. Ex."' 
- c pnrll Isso cu usnrla um cálculo leito pelo DIEESE de Silo 
Paulo - que quanto no o salário minlmo c a ração essencial mi
ntma, veriticnmos que, no ano de 59, o trnbnlhndor preclsnvn 
trabalhar 65 hor.., c 5 minutos pnra nqulslçiio da rnçiio essencial 
minlma .. quc é estabelecida por lei; e, cm 78, ele tem que trnbn .. 
Jhar o dobro destas horns, rcterlndo-se tudo com o snlá.rlo minlmo. 

Veja V. Ex.ll, porLWlto, quc diminuiu o poder de compra 
do salário minimo cm todos estl's nnos - pela metnd(~, vumos di .. 
zcr, rncioctnando n p;ro.sso modo, Portanto, esse numcnto no qunl 
V. Ex.1l se rcrcrlu, foi diminuindo cm rt!Icu;üo à dlminulçflo do 
podl'r dl• compra do salúrlo minlmn. F.nt.ito, t•lf· nitn hnnVP numt~nto. 

na rcalldnde. Se nós agregarmos a Isso tudo o fato de que a renda 
per cnpltn mnls que dobrou neste periodo, vrunos concluir que 
realmente houve dlmJnulçõ.o nos saló.rlos do emprcgndo. Veja 
V. Ex,11 , que estamos raciocinando cm termos de um número llml
tndo de emprc~;ados, que são aqueles da. Indústria de transtorma
çúo. Apenas fiz esta pergunta.. porque hoje os jornais diziam: 
Ministro Slmonsen diz que o salário está em alta! Evidentemente, 
nós, dn Oposição, do MDB, Lemo.'\ centrado a nossa luta polltica, 
cxntamente naquilo que chamamos de tnsenslbllldade do Governo 
para com os problemas sociais do povo e, prlnclpalmcnte, no que 
diz respeito a salário. Nós nos preocupamos quando vimos, que pelo 
raciocínio de V. Ex,ll, se chegava a aumento de salá.rio, quando, 
se nós anallsnrmos real c profundamente a questão, vamos verl· 
ficar que o que cstó. ocorrendo no Brasil é uma concentração de 
renda multo grande, e nós, do MDB, continuamos a debitar n 
causa dessa concentração à insen.slbilldadc de governos, que não 
são eleitos cm eleições dlreta.s, pela vontade do povo, 

Em razão disso é que eu quis fazer esta Indagação a V. Ex ... , 
porque, realmente, nos chamou a atenção o taLo de v. Ex,ll ter 
declarado que houve aumento nos salâ.rlos e nós, se nnalls:umos, 
e cm que pese o !ato de eu não ser técnico no assunto, apenas ln te· 
rcssndo como politico, conclul·se que realmente não houve esse 
aumento. 

Era a observação que eu gostaria de tazcr a V. Ex.a. 
O SR. MARIO HENRIQUE SIMONSEN - Multo obrigado, Se

nador. 
Veja V. Ex.11 que já. toquei neste ponto aqui, mn.'i acho que 

ele precisa ser repisado várias vezes, Se cu tivesse u. certeza de 
que o snl:irlo mínimo era realmente o menor salário que se paga 
no País, ou seja, que o minlmo era realmente o mínimo c nüo 
apenas umn Idealização de mínimo, cu não teria dúvida. em olhnn· 
do para esses dados do DIEESE. dizer que realmente a situação 
teria piorado multo, porque, realmente o que se veririca aqui são 
nUmeras, que podem ser talvez um pouco contestados pelo uso 
de um ou de outro indlce ... 

O SR. ORESTF.S QUI':RCIA I MDB - SP 1 - Só um aparte. A 
Fundaçüo Getúlio Vnrgas, por l.~xemplo, concluiu que houve 43% 
de . , 

O SR. MARIO IIENRIQUE SIAIONSEN - Qunlltat,lvamcntc 
dá. o mesmo resultado, quer dizer, nós não vamos mudar a con
clusão por causa disso. € evidente que se nõs pegarmos o ano de 
1959, que tal o pico do poder nqulsltlvo de saltirlo mlnlmo, conclui
remos que o poder aquisitivo, seja nesta sexta. base seja de qual
quer outra, nós vamos chegar a esse m~smo rn.ciocinio, a essa 
mesma conclusão, talvez com números levemente diferentes, mas 
que não altera a substância da conclusão. 

A minha grande i.ndagação é essa: o salário minimo de 59 era, 
realmente, saló.rlo minimo ou era salàrio médio, aclm:l. da média.? 
As Indicações dop róprlo DIEESE, que Mexei no meu tmbalho, 
mostram que, em 59, o snlá.rio mínimo era superior ao que era pago 
na mêdla; a.llás, o censo de 60, revela. que, naquela época, que 
70% dns pessoas da população economicamente n.tlva. nüo chega
vam a cnnhar o salário minimo. Então, o problema a olhar é se 
o.qullo que a gente decreta. deve acontecer ou é o que realmente 
ncontecc? Ai a .sensibilldade social que V. Ex.a tem, nós também 
temos; creio que temos umn. obrigação, com a qual V. Ex.11 vn.i 
concordar: não basta se fazer um decreto, ê preciso saber o que 
a~ontece, na realidade, cm scqüéncln o.o decreto. TOdos os tndictos 
sao de que, cm 1959, que é origem dcss11 série, puramente, o salário 
mínimo não era saló.rio mintmo, era salá.rlo 1dca11zado ptu'o. :mr 
minimo e que, na realidade, era qunse como sa.làrio de privilégio, 
lntellzmcntc. Portanto, comparar um sahi.rlo minlmo que não era 
minimo, era um salário ldcallzndo, com um snlâ.rio minlmo, hoje, 
que, realmente, é piso, me pu.rcce ser uma. distorção de natureza 
estatística. 

Acho que, gostaria de dar umas nrmas n V. Ex.~ para me 
combn.ter depois: seria sollcltar que sejam elaboradas as séries sa· 
larlats, as mnls longas passiveis para OB vâ.rins cntcgorlas, não ape-
11118 para n Indústria de transtormaçüo mn..'i com desdobramentos, 
por classe, nn Indústria de transformação c, também, abrangendo o 
setor de serviços c, se posslvel, o actor agrlcoln. Estamos traba
lhando nisso c, tão logo ttqucm prontas, serão dlvulgad:u~. O único 
ponto que 1nsl8to - v. Ex.11 há de concordar comigo - é que o 
mn.ls Importante do que snlárlo decretado, é o snlárlo pngo. lnl<l
ressa saber nüo npcnu.s o que se decretou, mas se o que se decretou 
tal cumprido. Esse é o ponto que me piU'ece ser o problema e o 
deleito metodolóh'ico de toda e&'la I!Lbcla que está nqul. Ela Im
pressiona, :1cm dúvida alguma, mas ela. parte de um pressuposto 
de que, na origem dn série, o minlmo tosse o minlmo, mns nlLo era 
mintmo, o mlnimo crn superior O. média. 

O Sll, Oltt:STJ>S QUI'mCIA IMDB- SPI - Rcnlmcmt.c o rnclo· 
cinJo usndo por V. Ex.11 , cm rnzilo talvez dll.'l dcttcllmclns dos dildos, 
núo pode /ier leVItdo cm 1:onta de que scjn llbsolut.amente aquilo QUtJ 
(','ito'i ocorrendo no Pni.'i. Em exatnnu•11k e,'\.'W u.'ipt•I:Lo qth' 11llt'rla 
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levantar. E."itó. havendo um1~ conccntrnçiio de renda multo grande. 
Evidentemente, o raclocinlo de V. EX.1\ parece-me pelo menos ... 

O SR. MARIO IIENRIQVE SIMONSEN - Poderia trazer outrns 
séries Jó. dlsponivcls QUe mostram, por exemplo, pelos PNADs, de 
1072, para có., hó. Indicio de diminuição do grau de concentração de 
renda. Nos PNADs do ano de 1976 c os dados prcllminnres do 
PNAD do ano de 11177 mostram uma tendência à Uge1ra descon
centro.ção de renda., Os índices continuam altos, mas não tão altos 
como eram até 1072. Isso está muito cm função do estó.gto de de
senvolvimento pelo QUD.I o Pn.is rol n.trD.vcssando c a.s:ilm por diante, 
Se V. Ex." dJsscr que vamos produzir o máximo de estn.tisUcn.s pas
siveis sobre salários c verificar exn.tamcnte o que aconteceu, eu 
direi: V. Ex." está coberto de razão e vamos fazer esforço cm con
Junto. Agora a Unlcn. coisa que cu peço é que sejam salários efeU
va.mente pagos, quer dizer, o que efcUvn.mente ganhou o trabalha
dor c não o que eventualmente se decretou ma.ts não se cumpriu. 
Acho que V. Ex. a concordaria com essa metodologia.. 

O SR. ORESTES QUt.RCIA <MDB- SPJ -Claro! Agora, veja 
que se V. Ex.'\ como o MJnlstro do Pla.nejn.mento, tem dHiculdn.des 
com e~cs dado.<;, pensa bem nó.<J da. Oposição. 

O SR. MARIO IIENRIQVE SIMONSEN - Nilo, os dados são !n
telrnmcnte abertos a todos. 

Realmente, nós precisamos, no l:ietor de snlb.rlos, aprimorar a.s 
estatísticas. Sobre :t IndUstria de trn.ns!ormação já. dispomos de 
dados. Eu peça dcscalipa.~. mns eu é que estou tomando o tempo 
do nobre Senador OresU!s Quércta. Eu apresentei apenas o indica
dor sintético, mas poderia desdobrar por classes e assim por diante. 
Precisamos, agora, apurar ma.ls sobre o sctor terciário. 

O SR. ORESTES QUtRCIA <MDB - SPJ - Sr. Mini.;tro, cu 
nõ.o Quero nte alongar muito, mn.s apenas uma última inda.gn.ção 
que não é bem uma Indagação, mas um apelo a V. Ex.n. 

Sabemos que cst:i havendo no Brastl, talvez em razão da cen
tralização politica, não sei, um::~. grande centralização cconôrn\co~ 
tinn.ncclrn, prlnclpnlmcntc fJnnncctra.. nos niveLo; do governo munl
clpnl, estadual l' nacional. Aliás, o próprio General Figueiredo, an
tes da sua ascensão a.o poder, tez ver a sua preocupação no sentido 
de que os municípios, no Brasil, estão sofrendo um esvaziamento 
tlna.ncelro muito grande. E, cm São Paulo, na. Associação Paulista 
dos Munlclplos, da quD.l cu sou Vlce-Presldente, nós rizcmos um 
estudo recente: e chegamos il conclusão de que. daquilo que se 
arrecada dentro dos limitrs gcogró.ticos de um Muntcipto, 61% vão 
pn.ra os cofres da União: 32% para os cofres do Estado e 7% para 
os corres dos Muntcipios. Esses dados são muito controvertidos, 
mn.o; ê mais ou menos isso. Hã uma centralização multo grande 

O SR. ~IARIO IIENRIQUE SI~IONSEN - A parcela dos Mun!
cipio.s acaba sendo menor. 

O SR. ORESTES QUERCIA <MDB- SPJ -E cxatamcntc este 
o apelo a v. Ex.n, como Ministro do Pla.nejamento, no sentido de 
que haja esse Upa de preocupação por parte do Governo, porQue 
acreditamos que o desenvolvimento deste Pais deve se basear no 
fortalecimento do Município cm todo o Pais. 

O SR. ~IARIO IIENRIQVE SUIONSEN - Estou amplamente de 
acordo com V. Ex." quanto a esse Ultimo tópico. Creio que, ao longo 
dos Ultimas o.nos, o Upa de sistema tributário adotn.do pelas constt~ 
tutções acabou concentrando muita renda cm mão do Governo Fe
deral, comparativamente b.s rcsponsnblUdades dos estados e sobre
tudo dos municipios, hn necessidade de fortalecimento da sua si
tUt~ção financeira. Hil várias Idéias cm estudo. Por exemplo, os 
muntciplos de áreas metropoUtnnas têm encargos terríveis, decor
rentes do excesso de urba.nlzD.ção, do excesso de concentração po
pulaclonnl. Hó. multas municípios que têm problema.s sérios com 
receita; Camplnns é um exemplo cln.ro de município dormitório 
versus município fábrica no Indo. E assim existem problemas real
mente grnvcs. a meu ver, de descqullibrlo entre o poder tlnancelro 
dos munlciplos c os recursos Que realmente são alocados a. esses 
muntclplos. S há mals um outro problema que não diz respeito a 
montante de recursos, mas à mnneirn. pela qual o Governo vincula 
o uso desses recursos. Está nas dlretrlzcs do Presidente João Bap
tista Figueiredo, reduzir, ao minimo, as v1nculnçõcs dos fundos 
de pn.rttclpnçiio ~~ tudo o m111s. Isto foi, Inclusive, objcto de um 
decreto que dt~vcrt\ sair dentro de poucos dlWi. 

Acho que ní hO. duns questões: uma prática c outra de princi
pias, Qucsti\0 de principias - creio que o Prefeito sabe melhor o 
que lhe convém, o que convém a sua comunidade, do que alguém 
sentado, nqul, cm Br·asilla, nn Secretaria de Plancjnment.o. Afinal 
de contns, temos quatro mil munlclplos no Brnsll. Estn é a questão 
de principias, O ponto prt\Uco é que, realmente, eu tenho observa
do, em funçilo do exces.~o de vinculações, que cm várias cidades do 
interior hú dinheiro parn. construir n escola, mn.."i niw ht\ o dinheiro 
pnm muntê-la c manter 1\ professora. 

Entiw, cssn dimensão dt~ vlnculnçõc.s jà tal detcrminlldn pPio 
Pre1;ldcnte Joüo Bnptl.sta F1~1wln~do c devl'rá :-;er objcto, cm pou
r:n:l dln.o;, dl' um dt~crdo. Hú dois nspecto~ nesse esforço de nu•
lhorttr a :->llltn~·ilO elo:; munlripln:-;: um, o di' dt•.wlnr.ul:tr o ti.<;Cl tlt-.o.;:->a 

excessiva amarração, essa excessiva tutela pelo Poder Executivo i 

o outro aspecto, que me parece lgunlmcnte relevante, é o de torta 
lecer o. base nno.ncelra. dos munlciplo,'i. 

O SR. ORESTES QUtRCIA CMDB- SPI -Multo obrigado, Sr 
Ministro. 

O SR. MARIO IIENRIQUE SIMONSEN - Multo obrigado r 
V. Ex." 

O SR. PRESIDENTE f NUo Coelho I - Tem a palavra o nobl\. 
Senador Aderbal Juremn.. 

O SR. ADERBAL JUREMA CARENA- PEI -Sr. Presidente, 
Srs. Senadores, Sr. Ministro Mário Henrique S1monsen: 

Reconhecemos em V. Ex.4 um brilhante enxadrista da econo
m!a br1181lc1ra. 

O SR. MARIO IIENRIQVE SIMONSEN - Multo obrigado n 
V. Ex.a 

O SR. ADERBAL JUREMA <ARENA- PEJ -V. Ex.•, que vem 
nesta tarde trazer a contrlbulção democrática. do debate a. esta 
Casa, ocupa., sem dúvida, uma Pasta das mais cU!icets num regime 
democrático. 

Sabe V. Ex:.a que, após a última grande guerra, a discussão nas 
universidades era em torno da planlflcaão democrática e da planl
!Icação totalitária. 

V. Ex.a, como responsàvel por urna Pasta de Pla.nejamento, 
sabe multo bem da.s di!Iculdades para planejar dcmocrat!camenre, 
com a participação não apenas do Congresso Nacional, mas, tam
bém, com a receptivldn.ie do povo brasileiro. 

De maneira que, v. Ex.1~ lembra-se dr. Karl Ma.nnheim quando, 
nas sull.!: nulas em Londres, chamava a atenção para a misUca que 
dominava a pln.nlttcn.ção totalitária, cnqunto a planittco.ção demo
critica, mais aberta, precisava n.lnda encontrar uma mensagem 
que pudesse concillar ll livre tniclatlva com os modelos de planlU
cação, a. fim de que se atendesse aquela. velha frase de Abraham 
Lincoln: "A nossa llberdn.de termina onde começa. a liberdade do 
vizinho". 

Mn.s, Sr. Ministro, o que me trouxe aqui, tal fazer mdagaçõcs 
simples, dentro do contexto dn. sua palestra., a. começar pela pági
na O, quando V. Ex,l\ se refere ao petróleo que contribuiu, sem 
dUvida, paro. o aceleramento da Inflação. E perguntD: com esse 
quadro mundial do petróleo, não seria conveniente ao Brasil con
centrar Investimentos na produção do álcool, mesmo que is.'io tosse 
feito cm detrimento de outros setorcs cnergéttco.o:;? 

O SR. ~IARIO IIENRIQUE SIMONSEN- Eu diria a V. Ex.• que 
cu não considero conveniente, eu considero indispensá.vel. Muito 
mais do que conveniente, nessa altura, é indispensável. · 

O SR. ADERBAL JUREMA <ARENA - PEJ - Eu agradeço a 
posição de V. Ex." porque nos tra.nqüillzn, sobretudo, com bro.slleJ
ros e nordestinos. 

O SR. ~IAIUO HEl'IRIQUE SIMONSEN - Veja. V. Ex.•, nobre 
Senador, o Programa Nacional do Alcool, quando tot lançado, era 
multo mais urn programa de Inovação e, sob certos aspectos, de 
segurança nacional, por que em 1975, quando houve o lançamento 
otlclal do progrnma, o ó.lcool era antieconómico, comparat1vo.mcntc
no petróleo, tanto que muitos diziam que era melhor cxporta.r 
açúcar e lmporta.r petróleo do que usar o álcool anidro, o álcool 
como combustivcl. Apenas os tempos encarregn.ram-se de mostro.r 
que aqueles cálculos poderiam ser válidos a curto prn:o, mo.s não 
t~o cedo a longo prazo, porque toda o. tend~ncta do preço do ó.lcool 
sa pode ser num sentido descendente, em termos reais, com melho
ria de tecnologia de plantação de ca.nn., cujo rendimento, por hec· 
tare, é hoje notoriamente bó.sico com bn.lxo teor de sacarose c ns
slm por dlo.n te, problemas do Nordeste que nós conhecemos. Por 
outro lado, sabemos também que essa tecnologia só tende o. baixar 
os custa~ unitários, enquanto com o petróleo Já está n.contecendo o 
contrário. Estamos a.ssJstlndo a preços que já colocam o álcool cm 
nivelamento. Quer dizer, hoje o álcool deixou de ser npenn.s uma 
solução alternativa, vó.Uda do ponto de visto. de segurança nacio
nal, mas é uma solução perfeltnmcnte econõmlca. 

O SR. ADERBAL JUREIIIA <ARENA - PEl - A resposta de 
V. Ex.o. muito me agrada., porque temos nesta Cnsn um proJeto em 
que obrigamos b.s !Jibricns produtorllS de vclculos, a pfll't!r de lOBO, 
a produzirem já 10% de carros preparados po.ra receber o álcool 
anidro. 

O SR. ~IARIO IIENitiQVE SIMONSEN - Eu creio que é o 
futuro da substltulçúo dn go.sollnn. No caso da gasolina o. subs
tituição é rclntivnmcntc bnstantc simples, Inclusive jó. existe uns 
mecanismos de ndnptnçiio de motores hoje. No caso do diesel jó. 
se conhecem adltlvm1 bn.scndos no próprio metanol que permitem 
o runclonamcnto. Vamos ter depois umn batalha mnls compllcn
du qut• é n substltulçilo do óleo combu~tivel. Mas parece-me que 
o nro~~ramn, ni10 t' ronvt•nlentl': nl•st.a alt.ura t" lnctl:->pw!;;\vpl. 
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H SH. .\IH-:Jtn.\1. .JOitfo:~L\ 1:\REN:\ 
JIH' fa~'íl a .'il'f,.:llnC!il JWI'gunta. 

!'E1 Pt.•rnllta qut• 

P~Ha mim a clnsst• nwdia L' o ~ustcntaculo d:-t democrn.eia oct~ 
dental. :\dw V. Ex.n que ;1 com·~·úo mont·tún:l e JUros cre~cr.n~ 
tcs t•m elma da poupnnc;n ela clas.'it' mlodia núo süo fatores que 
uclonam :1 lnrl:ll:úo enc:u·ecendo o cruzl'lro dentro dt• casa e ll 
t:mpobrecendo no t!Xtertor? 

O Slt, :\1,\IUO llt:Siti<HJio: SDlOSS,E:o; - ln!'J.\"fiVPinwntt·. ;1 
~~orn·~úo monetarla c :1 l't•allnwnt.adora ela lnrlaçü.o. quanto a J.'iso 
. ..;abemos e I'Pconlll!Ct•mos. Eis o único problema: ~c núo ru!'i.'iP a 
t:orn•t;úu mont·túrl:l, alHIL' l'.'it;Lria :1 JlOUIJ<LIIça nacional'.> 

E VP.HI V. E:<.U que. ltoit', ila uma poupatwa qtH' llui ntravl•s 
das t•adt•rnl'tas clt• poupan~~n. atr:tvl•s do llll'rr.ada fin:tncr•iro l' 

tnc!n o mnls. purn t• ~lmpll''imt·ntl'. ;)orqut• existi' a cnne1;ú~'J mo~ 
nl'túrht. QUl'l' dlr.l'r. :1 corre~fln nwnl'túrla t; aquilo quP l'tl chn
marla dt· mal IH.'CL·.~s:lrlu num Pais com lnflacúo crónica. :VluitCJ 
:twihor. :if'l'in nüo termos lll'lll infln('úo nem ctlfl'ei.'ÜO mo1wtúrla 

H Slt.. ,\IJERUt\1 •• JURI~!\1,\ I AREN.'\ ·- PEJ -- Mas, que núa 
SI' tran.sfornw em m;d Jll'rmnnl'nt.c>. 

O SU.. .\1,\IUO IIESIUQUI•: SI~JOSSES - Vej:t V. EX.11 Acho 
(lllt' a :mluçfl.a mdhor C exatam(•ntc fazer aquilo qur> l'lzcmos com 
a., ORTNs a partir de HI7G. Não vnmo.'i eorrlglr tudo too•·;; W\mn.'> 
fawr uma corre~âo ele H5';, de Do•·; da lnflaçüo. nào do seu total. 
pnra suavizá-la um pouco. 

Rcnlmentc. houve Cpnca cm que os rPajustcs de nlt~uns salá
rios eram infcrlun•s aos d:Js ORTNs. Hoje, n situaçüo j:i se lnvt>r
teu, graças a OPUS. 

o SR. ,\UERU1\I. JUR~:;t.t,\ it\RENA- PE1 -· .Jú C uma t'SI1~'· 
~·anca, .. 

O SR. Mt\IUO llt:SUH1UI~ SI:\IONSES - Muit.n obrt~ado. 

o Slt, ,\I>t:IUUI.. JUitt:~l,\ iJ\REN.o\ - PE1 -- t'mbara t'll 
dL•!)ejl' para o povo bras!ll'lro Qllt' e:-;sa l'SfJPranr;a não flCJU!' como 
a. linha elo hori;wntl', ela qunl a R"ente vai :w nproximando L' L'la 
vai st· distanciando. 

:\ tercPira pcrg-untn já foi. aquL ctlscutlda. mus eu gostaria 
d:• insistir. 

Os municípios. que são as cCiula~ pulític<.ls da Fedcrn.cüo, ~~s
tüo. em sua ~,:randl• maioria, se t•xaurlndo. Ainda há pou~o. o Se~ 
nadar Ore.~tes Quêrcla SL' referia a essa cxuu.stào falundo t·m Sfw 
Paulo. Ima~lnc os municípios do Nortt• t· do Nordeste!. 

Como V. Ex.'1 ve. a manutenção do IC~1. imposto de fllosofin 
centrnllsta, unitárln, num Pais que ê uma Federação de Estado~. 
divididos em Ilhas cultura!:-; que se n~rupam L'm verdadeiros ar
qulpélaf.\OS rt~glonais, de que nos fala Gilberto Freyrc c VIana 
Moog, é a manut~nçfw desse ICM. Gostaria que V. Ex.n rr.spon
des!ie a posiçflO, não do economista. mas do Ministro do PlancJa
mcnto, pen:-:;ando pnra o futuro. 

O SR. ~1AIUO IIF.NRIQUE SI:\10NSE:S - V(~_ja V. E:<.11 , t~sse 
fOI um tema abordado no ano passado, :1:1 J·cumi1o d:Js Sccrctú
rios de Fazenda, um tema. Inclusive, com l.·.~~a colocneúo precl·m 
q ut• V. EX.11 fez. 

O IC!\1 que ê uma cópia do imposto de v;tlm· adicionado, usa. 
do t•m vâr!o~ pni::il'S da. Eurnpa. ns poises do 1\!t:r1::.H:io Comum Eu
ropeu. no fundo é um lmpu:-;to p~~ra um sl:-:trma uniti\rlo, ma.'i 
qut• e usado por um sl.'itl•ma !'erterativo. llom, entrlo, a r1~or a 
r.onclu~üo ê que o ICM seria. mais tlt.ll nn m:"lo do G•JVL'rll'J Federal 
f' outros Impostas serem colocarj.-l," na~ mão." dos Gov<~rnos Es
t.ndua.b. 

O SR. t\UJo:ltiSAI. JUJtt;,'\1,\ IARENA -- PF.l ·- r~ !llunlclpn.i:-;. 
. ~omo o exemplo elos Estado,•: lJnido:;. qw: came1;a pei:J munlciplo. 

O Slt. ~L\JUO IIENRIQta·: SIMOSSl·:~ - EXiltamente. O pro
blema ai C :;aber quais os !mpiJSUJ~: qut· di!l'm uma arrecudaçúo 
signlrlc:mtc. 

Lembro-me que na discussão dos SecrPtários de Finanças foi 
cxntnmcntc levantada essa tl'se que V. Ex.1' !Pvnnta l' ai pedi ra· 
ntclamente uma st.J«estüo. Disse: "Multo bt•m, vocCs pn.s:mm para. 
n União o ICM, no.s rcdu~lrt:moH muito a taxa Utl ICM, podcn:mos 
até acabar com o lC!\1, mas o que oH senhores cnlocarlnm no lu· 
l{at?" E ni V. Ex.11 hú ele convir, nüo e fúcll t!ncontrar uma res~ 
posta; al~uns Impostos .'i!JIJre a pruprledacle. l:crt::~mcntc, sfw reh:
vantes. mas ate eles darem a massa dL• rl~Clll'SOS do ICM. nos va
mos dt•mot·ar multo para L'ncontt·ar uma sulur,•üo. 

Entilo, nnqucln rPuntlw, o que propu:-; foi esta solut;üo pr;q~~ 
mlltlca: qtw a lon~o prazo st.• buscassem ldêlas para outra:; ron~ 
tl'.~ dt• rt:cursos. para Estaclns t.' Municípios, porque a curto pr:w:u 
ainda st~ eonviVt)SSe com o lCM por falta clt• nwlhor alt.ernntlva 
e t•stuclando t~Vt.>ntualmentt.' uma nwlhor n•r!l'ilrlhulçúo daqut.'ll'.~ 
25•,; qtw pPrtPnccm aos mtllllcip!os, eh· morltl a lt•var em conslcJt· .. 
ra~üu ni10 íljwna:; o valor do :ui!elonado, lllil.'> rllltros paranlt't.l·os 

r·unw puJHil:L~·úo, J't•t't.·tta prnpria t·. r•vr•nlualmt•ntr•. a Jli'OPI'iít úrc;1 
!t•rrltonal cw munlctplo. 

O SJ(, :\HEitiSt\L .lllltl~:\1t\ tAH.ENJ\ PEJ -- Tuclo ISSO rt~-
]lU\r,-;a, sl'lll dúvida, n~ cuntradlçüo d!l nos.'ia rormm.~fw histórica., 
porque o municiplo. no Impéi'la. era umn célula politica, mas cm 
Vl·rdadt•, o ImpCrlo er:t um Govt•rno centralista, embora o Pais 
fos'it· clividlclo l'lll provinda.-;. 1'udo l~so !-íl' explica, mn.'i precisamo'! 
coniglr. núu é, Sr. Mmlst.t·o·.r 

O Slt. ~J,\ItiO llt:SitHUJt: SU10NSEN - S1•m clúvlcla nt:~ 

nlluma. 
O SR. AUI•:H.B,\L JlliU::\1,\ tJ\RENA --- PI~! ·- A últlmn per

gunta. Sr. Mlni:;tro: ou o :;al;ll'lo l; corr!l-\"ldo !t:vandu-se em t:un~ 
.'itcit'l'aeào a mêctla e núo ~s Jll~:o.~. <~ de pn•sumlr-.'il' que ele :-iC 
m:mtenh;l t'Stavel quanto a lnJln~~üa, :w longo ele 12 me:W/i, S1! 
a:-;sJm é. t:omo t'Xpl!car a ai'innativa do nwu caro Colt·ga, s~nnclor 
RoiJt'rto s:nurninu, de que :;t• núo for curri~llio trimeHtralmente u 
sniúrlo dt• 3 mil cruzeiros ao mês pcrclt'l";·, 500 CI'Ult.'ll'os do valtJr 
rt>al. por mi•<>? 

O SR, ~1~\IUO IIENIUQUt-: SUJONst:N - O culculu do S<'n<l~ 
dor Roberto Saturninu evldt>ntemente anda ba~waclo cm um cal
culo aritmético l'iimplt•s. 

O SR. AllEJtH,\1~ JUitK\1,\ tARENA -- PEJ ·- Eu ~ostarla de 
ser esclarecido n esse respeito. 

O Slt. ~!ARIO llt:NIUI!Uf. SIMOSSt:N - O c:\lculo do Sena
dor Roberto Snturnlno certament.l' foi feito dentro dos seguintes 
pnnciplos: ele tomou um certo salarlo, imag-Inou que o mesmo 
núo fosse reajustnclo durantt> 12 mf!Scs: que a lnflaçào durante 
o ano fosse dt> ·16•·; --· acho que vai ser menos, porque .iá em maio, 
ela vai Pstar mr.no:>. mas Pnflm. uma bal:lt> de dlcu!o - e, então, 
rnl'diu a Prosfw do pOdPr aqlllsltlvo entre o pico {' a bnse. F'oi prc
CI.'>n.mt·ntl' a detPrminnçúo da úrea ciP um trlilnt.l'ulo. ú excrciclo 
feito pPlo Senador saturnino. Si'i Qlll' l'iL' e multo bom matr.mntl~ 
r.o. certanwnte, nü'J dt•Vl' haver nenhuma clúvJcla quanto noH càl
('Ulos. 

O lmleo problema t> claro: isso dn1 prova dua.-; coisas. Prova, 
t•m primeiro lugar, qu~ a Jn!'laçüo e muito crul'l com o nssalarlado 
rwla oscJiac;úo do poder aquisitivo. entre um renjustt~ e outro, E 
não Importa ~e o reajustt' é nnunl. mr.smo que :-iC.i~ semestral, 
t•lf· ri CrtiL'l. F.nt(w, ai a melhor .-;cluçúo C combater a tnfla~~áo. 

~\!,\'ara. o Senador Saturnino. eert.nmentc nào diz que isso I{C'~ 
ra.va uma tendi•ncin de lon~o prazo. de decréscimo da salário; 
!.'iso nüo gera neccs:;ariamente nenhuma tencllmcia dL• lon~o pra~ 
1.0, num Sl'ntido ou no ":JUtro. No mnximo o qut• se pode dizer, C 
o :-;c~uinte: .'il' a inflaçüo for cadente, balita dlzt~r lnflac;ão decli
nante, Isso gP:a uma tendência ascendente; se a inflaç:io for 
ascendente l.sso dew 1:wrar uma tendlmcia declinante. 

Razão aliás peta qual, quando a mflaçil.o st~ tornou nsr.en
clcnte cm 1974, houve a mudança da lei de politica. assalariai das 
24 meses para 12 n1l'sc.s. A substltulçáo da Lei n.u 5.451 ou 5.453, 
não me lembro t•xatnmcntt.• do último nUmt>ro, pela Lei n.O 6. 147. 

O Sll. Mlt:RII,\L .IU!ll-:~1.\ tAREN,\ - PEt - Sr. Mlnlstro, 
a~radPço a gentileza com que respondeu as noHsa.s perguntas, c 
volto as palavms Iniciais: u Brasil l'Stá ele pnrabéns, porque tem 
no Mlnlstéri'J da Pl<tnejamenUl um brilhante enxadrista da eco
nomia br:tsllelra. 

O Slt. :liAIUO III':SIC.U~UI~ Sll\10SSES - Multo obrigado, no· 
bn· Sena.dor. 

O Slt. J•H.t-:SIDI~~TE 1Lui1: Viana) - Concedo a palavra :to 
nobn· Senador Franco Montara. 

O Slt. :\IAitCOS I"Jtt:lltt-: i MDB- PEI ~~- Peço a palavra para 
.1ma J1Ut•st.fw de ordem, Sr. Presldentt! . 

o Slt. J»JU~SIDH~1'1~ iLulz V ln na J ·-·· Tt·m a palavra u no!Jrn 
SI'!Wdnr Marcos F'rdi'L', pam uma qut~sLüo Ue ordem. 

O Slt. :'tl1\H.COS Fltl~lltE t MDB -- ?E. Pam uma queHtão dt• 
Ol'dl'm. St~m rcvlsüo do orndor.l - Sr. Presidente: 

.·\o qut~ me cnn~ta, a lista de Senndore:-:; ln.~crltos para tnqul
rlr1'111 v llll'>trP Ministro do Planejamento é lon~a. Constato que 
faltam apt•nns 20 minutos para o t'ncerranwnto dn prc.-;entc scs
.'ifto. Como l'U sou um dos dlrctamcntc Interessados r. pela coloca
çüo nn llst.a, cu sinto que posso st•r prejudicado no mr.u dlr<'lto 
de levantar us questÔl'.'i que jnlt.l'O devidas, solicitaria a V. Ex. 11, 

(!c acordo com o art. ·110 do Rc~lmcnto Intt!l'tlO do Senado, que 
fm-.st• prormg-ada n prt>scntr. sessüo, ou que He cil'Sir,nns...,e ouLrn 
~•es.~üo panl atender plcnnmcnt.c uos objetlvos du convocnçüo do 
Ministro do Plant!jnmcnto. 

O art. 41{), lt'tra ~. diz: 

"St• o prazo ordltütrlo da .'iessúo nüo ptmnlt.tr qut' Sl' cun~ 
clna a Pxposlçüo (Jo Mlnlstw do F.~taclu, com a cnrrc:>pun
dt'lltt! fast: dt• lnteqwlnçôt•s, seJ'ú Pia prorrogada ou st• dt~
sl)'.ll:JI'Ú outJ'a st•s:-;üo par:t t·:,t.t• tln1:" 
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ConscqlierJlenwnte. t'· ~~stt• o llfJI'b flUI' faço rt V. EX.11 porque, 
M! o <•Utt•ndtm<•nto ria Mt!!iU núo ror t'.'il,c, evld•~ntcmentf' qu1· ha· 
V<•r11 um grande número dt• SenlldOrt•s CJIH' .'ie .'>cntiriio preteridos 
no l'ieu direito Que, por eqüldn.dl!, clt~ve ser ~arantldo a todos os 
Integrantes dt•sta Casa. 1 Multo bem t l 

O Slt. I'JmSJUENTt: rLul?. VJanaJ - Podt•rú V. Ex.n <.•star 
st~mPrt! certo d<• QIW nunca scrú prf'tt•rldo nos direitos que tiver (' 
como :wnbn de alcg-:1r. A Mt.'Sa r•stará sempre pronta ll cumprir 
n Rt!v;lment.o e atender aos Srs. Senndorcs. 

Qunnto à questão de ordem qw: V. Ex.u levanta, apuna.s. de:;c
jarla, se po.>.siv<~l. adupt:-:.r o assunto a. uma prorragaçüo da .ses
são atC iL'i l!l horas. uma vez que o Con~rcsso Nacional está con
vocu.do para e!i.'ia hora c cu mio poderia levar a .'>cssão do Senado 
além dns J!) horas, que C o praza do Canl{re.ssa Naclon;tl c temos, 
naturalmente. dt•vcrcs parn com os nossos colegas da Cí1mara dos 
Deputados. Não podemos, neste momento. prorrogar além das l!l 
horas a sessúa da Senado, Acha que V. Ex.•l compreende tsso 
pcrfeJtamcntc. Não depl•nde- de mlm. !Multo bem! 1 

O Slt. M;\RCOS t'REIRt; <MD!l - PEI - p,rmltc V. Ex." um 
t'Sclarcclmenta, Sr. Presidente? 

o SR. PltESIDI-:NTE ! Luiz VIana 1 - Pois não, nobre Senador 

O SI!.. ,\1;\RCOS FJtEIRE 1 MDB -- PEI - Sr. Pre.,ident.e. tenho 
a impressão de que, pelo número de ora.dores Inscritos, essa pror
ro{,!;ação dl• npt•nas mela hora não rcsol vcrã o problema. De forma 
que seria, talvez, o ca.~o de, em comum acordo com o Sr. Ministro 
de Estado, designar uma próxima sessão ou uma sessão cm que 
S. Ex.•l estivesse a disposição, pn.rn dar prosseguimento aos debates. 
Porque meia hora, evidentemente, não dá. porque são dez minutos 
de Inquirição, dez minutos de resposta, mais dois ou três oradores, 
chegaremos ;is drzcnove horas, quando V. Exn csclarcct> que hil. 
sessão do Congresso Nacional. I Multo bem! 1 

O SR. PRESIDENTE 1Luiz Viana I -Se todos os oradores qui
serem, realmente, podemos. Também não podemos prever se ru; 
interpelações c as respostas dura.rão dez minutos, pode ser que 
durem menos. Até farta uma apelo para. que os Interpelantes r 
se pos:;ívcl o Sr. Ministro, reduzissem um pou~o o tempo das lnter
pelnc;õcs. porque é multo passivei que cada Interpelante, em cinco, 
seis ou sete minutos, com certa boa. vontade, possa dizer tudo ou 
D('t~?;untar tudo quanto deseja. E o Sr, Ministro também poderia 
fazer o mesmo, dando respostas mais suscintas, embora as de 
S. Ex. 11 , tenham sido realmente breves. Nessa base Iríamos ver se 
chc~aremas ou não :to rint dos aradores Inscritos até às 19 horas. 

Não sei se essa saluc:ão satisfaz a V. Ex.11 c aos demais colegas 
!Multo bem! • 

O SR. JAI!BAS fASS~RJSIIO I ARENA - PAI - Peço a pala
vra, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDE!'JTE 1Lulz Vian:u -Conceda a palavra no no
bre Senador Jarbns Passarinho. 

O SR. JARRAS PASSARINIIO •ARENA - PAI - Sr. Presi
dente, pela Maioria, estamos de acordo com pensamento do Se
nador Marcos Freire. Como hiL vó.rlos oradores Inscritos, c tendo 
consultado ra.pldnmcnte o Ministro de Estado, a respeito da pos
sibilidade de uma nova sessão e S. Ex.u não sendo Intenso a essa 
idéia, cstnriamas Jncllnndos n aceitar, e cm vez de ficarem os 
Senadores que vão talar n~;torn jungidos apenas a 10 mlnutos. ou 
preocupados cm não ultrapassá-las, o que acabaria, talvez também 
por lesar direito e expectativa de outros. que uma novn data 
tosse marcada e a sessão se encerrasse pelo ornctor que, no mo
mento, peJo MDB, ocupa a tribuna. E essn nova data seria, então, 
estudada entre n Mesa e o Ministério do Plnnejnmcnto na rJt:tura 
do Ministro do Estada: desde que não rosse necessariamente o.ma
nhii, porque não hn.vcrln, realmente passibilidade, nem pn.rn S. Ex.11 

nem para nós. 1 Multo bem! 1 

O SR. 1\L\ItCOS FitEJitE <MDB -PJ!: I - Sr. Presidente. pela 
Lldernnçu. do MDB, quero expressar nossa Inteira concordimcln com 
n. proposta da Scnndor Jnrbns Passarinho, que atende plenamente 
às colocações Qlll' fizemos nntcs. Multo obrigado a v. EX.n. 

O Slt. l1 ltESIOENTE (Lulz VIana! - A Mc:)a sente-se Pl!tfcl
tamentc à vontade pnrn ndotnr essn :lOJuçiio. Agora, apenas chn
mnrln a atencllo, segunda o entendimento. Pelo menos, que e meu, 
e de que no. scssflo n Sl!r convocndtl apenas !nlnrii.o os Interpelantes 
que se encontram Inscritos nessl• maml•nto, porque scnilo pode
riamos razer três, quatro sessões c haver sempre oradores. De 
formn que quanto nos oradores Inscritos na momento, V. Ex,•\ pOdL' 
ficar trnnqlillo por·quc haverá uma scssüa desl!lntlda para esse tlm. 
(Muito bem!~ 

() Slt. MAitCOS t1tt;IItE I MDB -- PEI -- Sr. Presidente. peço 
:l !U'lltlvm cm nome da liderança, 

() Slt. J•HESJUHN1't-; tLulz VlntHll - Concedo 11 pulnvra ao 
nohrL' St~tuulot• Marcos F'rdrP. 

() Slt. 1\1,\ltCOS Fim nu~ t MDB - PE 1 - Sr. Presldentt:, o que 
acontece e a llcgulnte: no momento das Inscrições, vários compn.~ 
nhclros nossos, quando vlrnnt a avultado da lista, julgaram do 
seu dever colaborar, Inclusive, com a Mesa Olretora dos trabalho~;. 
ausentando-se dessa lista de Inscrições. 

Mas. agora mesmo. o Senador Itamar Franco, que aqui cstil. 
~~ qu~: me revelou esse seu comportamento anterior, n.peln a P're~ 
sidCncla no sentido de que aqueles qui.! não rnlara.m, cvidentt~munlc. 
qu~: pudc:;sem tf!r a oportunidade de se inscrever, Inclusive, du~ 
rante o decorrer ainda desta sessão. Estão presentes hoje e con~ 
seqüentementc gostnrJam de ter essa oportunidade. Desde qur. 
estejam Presentes hoje aquJ. que pudessem fazer a Inscrição na 
data de hoje. 1 Multo bem! 1 

O SU .. PRJo:SIDENTt-: !Lulz Vlnna! - JUstamente para poder 
ntcndcr a V. Ex.11 , apliquei o Regimento, es.'ie Regimento que t! 
expresso, dizendo que se designará outra sessão para. esse rim. 
isto e. para que sejam tcltas as lnterpclnções programadas. 

Lamento que os nobres colegas não se tenham Inscrito, mas é 
um fato. realmente, que, se abrirmos novas lnscrl~;ões, não pode
remos limitar. não poderemos saber quais os Srs. Senadores qut~ 
desejariam ter se inscritos, e quais aqueles que não a rlzernm 
Então, seria a inscrição para todas e não haveria mais sessões que 
bastassem para atender aos nobres colegas. 

De rorma que cu até farta um apelo àoueles Srs. Senadores 
que, com tão boa vontade, e !ustamentc com esse propàslto de 
colaborar, n:io se Inscreveram, que continuassem com essa mesma 
boa vontade de colaboração e permitissem que a sessão se reo.U
zassem com a Interpelação dos aradores inscritos na momento. 

O SR. ~L\JtCOS FREIRE IMDB - PEI - A liberalidade d• 
Mesa, sem dúvida. permitirá que aqueles que ainda não se tenham 
Inscrita a façam, desde que, parece-me não hó. um termo final na 
inscrição e n sessão ainda se encontra em andamento. Multo obrf .. 
gado a V. Ex.u 

o SJl PRESIDENTE 1Lu1:t VlanaJ -O assunto será examinado 
oportunamente. 

O SR. ~IARIO JJt;NitlQUE SI~IONSEN - Sr. Presidente, quero 
dizer que tenho o malar prazer cm vir aqui, continuar a sessão. 
Sugeriria que tosse escolhido um dia dn semana que vem para não 
se perder, justamente, o calar dos debates. Certamente amanhá 
não seria um dia conveniente, nem para mim. que estou com 
viagem marcada. nem para as Srs. Senadores, na maioria. Mas, 
entrarei em cantata com o Sr. Presidente. amanhã mesmo, parn. 
tlxnrmos um dln, que eu proporia que tosse na semana que vem. 
para não perdermos a ntot!V:lção dos debates. 

O SR. PRESIDF.NTF. 1Luiz Viana! - Estou de pleno acordo 
com Isso, não há nenhum problema com a Mesa, sobretudo quando 
hã um acordo geral sobre o assunta. ' 

Cant a po.lnvrn o nobre Senador Franco Mont<..ro. 

O SI!. FR;\NCO MONTOitO <MDB - SPI -Sr. Presidente, Sr. 
Ministro: 

Deseja formular algumas perguntas sobre três assuntos: re
visão dos salários, saneamento do merenda tlnnnceiro e PIS
PASEP. Inlclarei pelo problema do saló.rlo, sob o aspecto que rol 
aqui rocnlizado, a dn sua revisão anual. 

Hti hoje um apelo de toda a Nação. no sentido de se rever n 
atunl norma rigida que estabelece n revisão anual dos salários. 

l\ situação atua.l é de InJustiça tlngrante. porque os demais 
bens c serviços, são reajustados r.am menor .perlodtcldndc. 

o Senador Roberto Saturnlno mencionou o rata e citou a dis
paridade d~ trntnmcnto entre as Obrigações Rcnjustó.vels do Te
~.;.oura Nnclannl, qut• são reajustadas trimestralmente, c o snló.rlo 
aur. é renj ustndo apenas uma vez no ano. 

V. Ex.u, cm resposta, disse que a comparaçõ.o não ern vó.Hdn., 
porque não cstó.vnmos diante de situações Idênticas. No caso do 
.o;alàrla, trnta-sc de um pisa; no caso dns Obrigações Rcnjustó.vels, 
trt\ta-se de uro teta, 

'Mns me permito r.ontlnun.r n argumentação do Senador Roberto 
Snturnlno e oferecer outros elementos. 

Quando SL' reajusta o dôlar, a petrolco c us mcrcndorln.s cm 
gcrnl nilo é de "teta'' que se cstli trntnndo. O dólar rol rr.njustndo 
este ano oito vezes. O reajuste é geral, com um tmpucto lnflaclo
nt'Lrlo malar ou menor. Todos esses bens sào reaJustados várias 
V('?.L•s por nna. Dai, n minha pergunta: Por que um critério cxccp
clonnl para o l'ialó.rlo. Por que umtl dlscrlmlnnc:üa cm relação no 
salilrlo, que é humnnamclltL' o mais Importante dos elt!mcnto~ da 
vida económic;l, porque corn•spandc ú. remuneração do trabalho? 
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O Sll MARIO llt:NitiQUt: SIMONSt:N - Veja V. Ex.". !lea 
bt~m claro, que núo há nenhuma proiblçáo leg-al dt• qtw o:; rcajwncs 
tialnrla!S Sejam mt!OSUbi OU trlnll!Str:Jis; O QUC Se Cl'itabeJCCe e Q\W, 
no mínimo, .scrüo uma vez por ano. 

ARora, cu concordaria com V, Ex,n QUI!, com os ritmos a.tual:, 
de !nClnçâo, seria convt•nh•ntt• ~tbr1~vlar csst.• prazo, C]ucr dlzt•r 
quanto il. conclusão final, c.-;tamos de acurdu, 

O Sll FRANCO MON'fOito •MDB :_ SPI ·-· i\preclo multo " 
resposta dt• V. Ex.11 Mas quero lntormar que não st· trata dt! ma
têrla facultativa, O Governo Pstá rt•vcndo t' lixando u salário 
mínimo anualmente. E os dt!mals rcajust.cs são feitos eh.• acorde 
com um prf'ct'lto que Integra a lf'~lslaçüo salarial, proposta pcln 
Governo, que estnbclt!ct• a revlsãn nnunl como fato r_ Lembro a 
V, Ex,11 que temos projeto t~m andamento, nesta Casa, propondo o 
revisão trimestral, a que se rctcrlu o nobrt.• Senador Robt•rto Sa· 
turnlno. Por esse projeto, dcsdt~ que haja num t.rimclitrc inflnçào 
:mpcrior a s•;;,, havcril. uma clcvnçào do :mlárlo na nwsma pro· 
porç;io. 

Concorda V. Ex. 11 com essa Proposlçào'! 

O Sll MARIO IIENRIQUE SIMONSt:N - Preclsnrla ver o pro· 
jeto de lei, di!lcllmcnte concordnrla com o projeto d<• lei sem lê· lo. 

O SR. FRANCO MONTORO IMDB - SPI - Essa é a propo· 
nição; mas não estamos discutindo o projeto, c, sim, a tese, Can· 
corda V. Ex,~~r com o reajustamento trimestral dos salários, dcsdt• 
que, no trimestre, tenha havido um aumento de ln!lação superior 
a s•::.? 

O Sll lllARIO IIENRIQUE SDIIONSI:N -- Acho que ai prefcrln 
ser semestral e não trlmestrnl. Acho que o reajuste cm cada 5•;; 
talvez seja pequeno demais, questão de julgamento pessoal. Obvia· 
mente, também o que é multo mn!s Importante para mim é a base. 
quer dizer, qual é o ponto de bast"" de cálculo de tudo Isso, c, por 
esse motivo, eu gostaria de ver o projeto. Houve certa vez um pro· 
jeto, !cito em 1962, que estabelecia qut• n correção dos salários seria 
trimestral. Era um projeto apresentado na época Inclusive pelo 
PTB. Agora, o ponto de partida era a média do poder aquisitivo, 
sem nenhuma correção pela lntlação futura. Não sei qual é n base 
que V. Ex. 11 c:-;tá tomando. 

O Sll FRANCO ~IONTORO I MDB - SPI - E a Inflação pus· 
sadn, 

O Sll M,\RIO IIENRIQUE SlMONSI:N - Então, tudo Isso que· 
ria examinar, para poder dar uma opinião. 

O Sll FRANCO MONTORO I MDB - SP 1 - Mas cu fico sntls· 
feita, porque já slgnl!lca um pasl'io. Chegamo.s à metade do cnml~ 
nho. Ate este momento, o Governo tt!m sido lnl"lcxivel na revisão 
anual, e, ainda hã. poucos dias, os jorna.llstas de São Paulo plt•l· 
tcaram apenas lstD: a revisão semestraL A data base era dezembro 
c pediam que se fizessem um reajuste semestral, c lhes foi nt!gado 
pela Justiça do Trabalho, que declarou, Inclusive, Ilegal u greve c 
não ndmlssívcl a. reivindicação fundamentada nesse principio. Mns 
penso que essa atirmnçü.o de V. Ex.u, só ela. justl!lca o requeri· 
menta do Senador Henrique Santlllo, no pedir sua presença nesta 
Casa, porque temos, agora, a palavra do Ministro do Planejamcnto, 
que tal Ministro da Fazenda, com a autoridade de V. Ex.u., con· 
cardando com a quebra do velho principio, ultrapassado c Injusto, 
e até diria lniquo, de estabelecer a obrlgntorlednde da revisão 
anual dos salârlos, quando todos as outros bens c serviços são 
reajustados com periodicidade bem menor, 

Agradeço a re.spostn dt~ V. Ex.n e apcnu.o.; anoto-a, porque vai 
servir de premissa malar, para argumentação que daqui para a 
frente a Oposição vai tarmulur. para obter n votação dos nossot~ 
projetas coerentemente com esse principio. 

O Sll lllARIO llt:NRIQUE SI~IONSt:N - Nós continuamos, 
nobre Senador Franco Montara, com algumas diferenças scmân· 
ticns, embora algumas concordãnclns bàslcns. Dtterençns scmlin· 
tlcas importantes, c eu que cnslsto: V. Ex.u de alguma !ormn coloca 
o renju11tc snlnrinl Imposto pcln lei como sendo realmente n única 
posslbllldndc de reajuste snlnrlnl. Lembro que hú um piso, c nado 
hú na lei que protbn que os reajustes snlnrins sejam até diários, 
numn dctcrminndn cntcgoriu., embora ls.'io seja rcnlmcnte multo 
pouco prútlco, Agora, cu concordo com V. Ex,•t na. adcqun~ão d(l 
se ter malar !rcqüência de reajustes nos ntunls ntvcis de Jntlnção, 
inclu:dvc Isso jó. e consagrado pelo merendo. 

O SR. FRANCO ~IONTOitO IMDB- SPI - Exato. A renlldll<lll 
cstú sendo esta, mas certos :~ctorcs govcrnamcntnls c certos rcprc~ 
scntnntes do Partido do Governo têm sido lntlcxivels cm nào adml· 
Ur n mudança dessa llnhn de reajustes apenas anuais. 

O Slt. M.AitiO 111;/IIUQUI, SIMON~mN - Um ponto me pnrec1· 
multo claro: n mudança dcssn lei depende, t~vldt~ntenwntc, dt• uma 
mudnnçn IP~lslntlvn. 

O Sll l'lt,\.NCO MONTOIW I MDB · · SP l 
da Lei. 

O Slt. ~1AJtl() IIJo:NJtl(~llt: SI!\JONSI~~ - K-;l.<tmo,-; na C:um da 
~Lei. mas os lt'~lsladort•s süo V. Ex.11s e não t•u; tamhém não sfu; 
juizes, portanto. No momento, n QUI' está cm vl~or C a Lei nY 1.1.14'1 
Enquanto estalt~l estiver t•m vigor C claro que us ~rCVt':> t~m qut:st:\t} 
:>ão 1lt•~-taln 

O Slt. FUASCO :\10N1't)!t0 ~ Z...fDB -· SP I - Exatamentc JlOI 
Qut• (•stnmos numa Casa J..cglslatlvn é importa.ntt• o depoimento dn 
V, F.x.n Daqui para u futuro diremos: a Bancndll do MDB t! •l 
MlnlHtro elo Pl:tnt•.Jnmcnto ~àu f:tvorávcls fi QUI' é rclvindlcudn por 
todos 05 trnbnlhudorcs. SNú QUt' a ARENA votaria contra'' 

V. Ex.n no:; deu um grnnde argumento. Eu agradeço, sincera~ 
nwnt.c, a resposta o, t.'liClarccimcnto c a corajosa loma.du de posição 
de V, Ex," neste momento. 

Passo no St'l,l"Undo ponto. 

O Sll ~L\IUO m:Sitllltm SI.\IOSSt:N - Espere um pouco. 
dcixe·mc voltar ao prlmrlra ponto, V. Ex.u há dt~ me permitir. 
Eu t'stou dl' acordo com a ldCin, acho que n ARENA toda sempre 
t!Stcvc de acordo com c:u;a Idéia, pelo menos é o que t•u recebo dt; 
pedidos dn ARENA, costnntcmcntt~, A~ora, cu não dinse que estava 
de acordo com nenhum projeto e.spcci!lco de leL Entre uma Idéia 
~ um prOJeto cspcciCico de ld. evidentemente.,. · 

O Sll FRANCO MONTURO I MDB - SPI - A ldéla é mals do 
que cspecitlca, ela é genérica ... 

O SR. MARIO IIENRIQUt: SDIIONSEN - A ldéla é genérica. 

O Sll FRANCO MONTORO IMDB- SP1 - ... val valer para 
qualquer projeto que esteja dentro desse principio. 

O Sll MA.RIO IIENRIQUE SDIIONSF.N - Est(l certo. 

O Sll FRANCO ~IONTORO IMDB - SP> - Perfeito. Agra
deço mais uma vez a. V. Ex.11 

Passo ao .segundo ponto. Ele se retere ao desembolso realizado 
pelo Governo, em viLrias oportunidades. com a !lnal1dadc de :m.· 
ncnr o sistema tinancelro. V, Ex,n declarou, recentemente c do
cumcntndnmcnte, quando esteve na Cãmnra, na última oportunt
nidadc, que até junho de 1977. esse desembolso hnvln ultrapassado 
a importância dos vinte f' urn bilhões de cruzeiros. 

O Sll MA.RIO IIENRIQUE SIMONSt:N - E. Desembolso cm 
tt•rmos não de gastos c!ctivos. 

O SR. FR1\.'lCO lUONTORO I MDB - SP 1 -· E desses, V. Ex.11 

considcrnva que o prejuízo cfctlvo do Tc:;ouro Naclonnl scriu. dn 
ordem de dez bilhões dt~ cru7.clros, 

O SR. MJ\IUO IIENRIQUE SIMONSF.N - Mals ou menos ls>o. 

O SR. FRANCO ~IONTORO IMDB - SPI - Con!lrma V. Ex." 
os dados? 

O Sll ~L\RIO IIENRU!UE SL\IONSt:N - Slm, confirmo O• 
dados, da época. Eu tlz essa exposição no plenârlo da Cãmara 
dos Deputados cm agosto de Hl77. 

O SIL FRI\NCO MONTORO I MDB - SP I - ExaW. Os dados se 
reterem até julho. Eu gostaria, em primeiro lugar, de um csclnre~ 
cimento, Esse desembolso e o destinado a cmprc:ms sob inter
venção. 

O Sll ~L\RIO IIENitii!Ut: SIMONSt:N - Estão todas sob Inter
venção extrajudicial, 

O Sll FRI\NCO MONTOIUl IMDB- SP> -Então cube a per
gunta: c o desembolso feito pnra empresas que não estão :mb 
lnLcrvcnção, cm quanto monta? 

O Slt. nL\RIO llt:NIUQUE Sll\IONSt~~ - Eu nilO tenho número 
aqui, certamente, 

O Sll FRANCO MONTORO IMDB - SPI - );: scmclhnntc, 
malar. ou menor? 

O Slt. lllARIO III:JIIIti(!Ut; Sll\IONSt:N -- Certamente é multo 
menor, 

O Slt. FRANCO MONTOitO I MDB - SPI - V. !:."x.", na pró· 
xlmn vinda, poderia tonrcccr-nos esse/i dados? 

O Slt. nL\RIO UENitiQUt: SIMONSI'N - Nilo sei se'tcrcl esses 
dados ntunllzndos uté a próxima ,·Jndl~. Mas mnndnrel atuallzá-lo:<i 
até 1077. 

O Slt. l'ltANCO MONTOitO 11\IDD- SPI ·-· S"rln lntercssnn
tc, lncluslvl' com mi valores atw~!s, cm cruzeiros de 107!1, 

O Slt, MAIUO JIENillQUI·: Sl!\IONSI•;N - Exatamcnt.t!, com os 
vnlort~s ntuallzndos. Os vnlorcs núo mudaram mult.o, por uma rn
:r.üo: nt'l'iSt' tl'mpo lHJUVI' mult.os rt•pa~o:nnwntos, I' o lllll~t· rio Jli'O· 
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l~hiSU ele· intcont·n~úu H:í Jiquld;I~ÍJl•,.;, c·xtraJIHlieJai~ n·:dmt'nl.t' oc:or
rt•u óill· u prlnciplu de• 1!177. 

Ik qll:'llqu .. r form,,, mand~lrPI ntua!Jzar t• ... ses dado.~. 

CJ Slt. Fll.\S('O .'I()STUitU 1 MDB ~ SP1 -- A~radt•ço a V. Ex.11 

Dt.,,t"ju :·mtwr t:unt>t.'m SL' n t>:õsco t..ot.al dt'Vt•m ncrt·.~r.entnr-se os 
empn;st.Jmos !t•ltos. não ao si,'itt'ma rlnancL•Iro. mas a empn·sas 
em sltuur:{w pn:•-faltmcntar 

O sn. ·'Uitlll llt:snH!Ut; SUIUNSt;s - Aquek dado por mim 
tornc•clclo na Camara dos Dt<putados reh·rla-sc·. cxc:lustvamc·nte. 
uo sistema !lnancPiru. 

o sn. Flt.\Sí:O :uosTnHo • '-1DB ·- SP 1 - 11: exatamf'nlt• a 
impressüo q11c• tc•nho. Hnver:l. Pnt:i.o. outras pnrct•ln . .'i dt• desem· 
bolso elo Govc•rJltl. 

O SR, ;\I;\IUU llt-:SnU~lll·: SI!\IONSt-:N Quc:r d!Zl'r, aquele 
trnbnll10 CJUI' nz 11:1 cnmara elos Ot•putadO!'i, {' que tem um anexo 
I'SJWrifleo. <'Oill claclos prrparactn.~ pt•lo Banco Ct•ntral. di~ rPSpt.•lto. 
única I' PXCh!.lilvamcnt<'. no sl:·•IL'ma ele Jnt.t•rvcnçõt•!'i, llquldações 
t·xtrajucllr!:ll.-: t• suluçóe . ..; lll'J.!Ocl:1das de mcrc:Ldo. felLa.~ na Cpoca. 

Os d:tdo ... :-;:·trJ ba.o;t:llllt· P>.:tt'll!'ilvos t• podem !'il'r atualizndos. 
~1andan•l :Jtu:d!:t.ú-los l'om a pw;sivl'l urgi~ncla. 

u sn. J·'IL\X('() ;\JOSTOilO '"tOB S?t 4
- AJ.:radcço a V. 

Ex,ll 

Su t'IJI.antu. !'ka {latt·ntc. JWli.t n•8posta, que o prejuizo para 
o TPSIHtro I ui bt·m malol, porqttt' (•stáo t•xcluidos. 

o Slt, )J,\1110 Jlt:SJII(!UE SJ~IONSES - Do que os lO bilhões? 

u slt, FltAS<:o :\IOSTORU 1 MDB 4 SP' ~ Sim. A artrmação 
de v. Ex.~~ é r!~urosamcnte Vl'rdndl'lra. Ela se rden• a 10 bilhões. 
com o sntwnntcnlu do s1stt·ma fin;:mcc:.'lro. 

() SK. :\IA.UIO IIF.SHJQL'I·: SI;\IONSF.N - V. Ex.n t!stá qurtcn~ 
do ser m:.d•i a:np!u. 

o sn. I'JC,\SC'O ~IONTOII!I rMDB -- SPr --- Exato. A contri
buição do puvu pnr;.l o sazwanwnU.l c as emprl•.'HlS (o! bem maior. 
porqtlt' as t•mpn•sas <•m !iltuaçilo pré-(allmento.r .. 

O Slt. MAitiO Ut:NJUIIUE SUIONSEN -- Um ponto mull<l lm
port.antc, no c~nso do sl:-;t<.•ma tin:'lllCf'fro. e QUe t•u toqucl, aqui, e 
e multo lmportnntt• qut• repita: é que os g(l.Sto.s rcttos pelo Gover
no não !oram p:tra ,.ml\·ar as emprc:ms, (' sim Dara ressarcir os de
posltanh·s do .-;lswma, as pessoas que ha\'lam confiado as .suas 
poupan<;-n~; ~'o s\~tcm;l. ls-.'\O não diminui o total _do ~a.'ito. ':"as evl
dt•ntenwntc o coluc;t num outro plano moral t' ctlco, que, as vezes. 
nflo e dcvldamenl.t• situado. 

() Slt. t'R,\NCO MONTOICO I~WJI - Sl'l - i!: cxatamentc 
p:trn es.'it.· plano. Sr. Mlnlstro. qut· ml' dirijo neste momento. 

O Governo nrlrma que rc:z cs:H~s empréstimos para ajudar Otl 

dcposlt~mtt•s. 

O Slt. ~UitiO Ut:NRI(!UE SUIONSEN - Nem foi para ajudar. 
Foi pa1·a pn~nr os dt•posltantes. prntlr.amente. 

O Slt. fR,\NCO ~IONTORO I MDB - SP I - Na realidade, os 
grandes bl•lleftcllirlo:í rornm aqueles que auferiram lucros extrnor
dlnrirJ~s do .~l~k·ma !l,w.ncl•lro. AJCm disso, quando se trata de aju
da u uma l'nlprcsn rm sítunc:úo pre-rnHment~tr. não hll ar.lonistns 
n Sl•rt•m ntt~11Cildos. Admitamo.'! que tudo Isto tenha validade. Por 
que o Qoverno st• dliipàc n Anstnr lO bllhõc.s? Ou multo mais. Com 
correção monetária chrgnrln, hoje, a urna soma maior. Somando o 
qut• se pt•rdeu com ns ~·mpn•sn.-; cm bltuação pré-!allmcntnr, segu
ramente ultrnpnssn os 20 bllhõl'.S. 

o Sll ~UUIO Ut:SRJQUt: SUJONSF.N - Isso ele Jn gastou. 

O Slt. FIL\NCO MONTOUO r MDB - SPI - Por que o Gover
no. atendeu a esse cncar~o. e não deu a esses bilhões outra npll· 
cação multo mais ~ocinl? Por qut• não aplicar, por exemplo, esses 
bilhões na construção dt• casns populares, não ajudar a ngrlculturn. 
qm• proporclonnrln tmbalho, l'm beneficio dn ordem social? 

Concordamos com V. Ex." A f'Conomla obt-dcce u uma orlen
taçüo axiológica, n prlorldndt•s. A critica perml tn-me que n repita 
com toda rranquezn aqui - u critica que ta.zcmos à politica de 
dest•nvolvlmcnto do Pnis é que cln é exccsslvnmcntc voltada para 
o sctor llnnncelro. Gastam-se, perdem-se bilhões pnru ajudar o 
:;lstemn nnancclro. mns se exigl' do trnbnlhndor que compra a sua 
casn o lllUmo tostão parn o pru.:nnwnto ate da corrcçUo mont•lárln. 

o sn. l'ltESIDENTt: 1Lulz Vlann. Faz soar a campnlnhn.l 

O Slt. FRANCO MONT()Jtll I MDB - SP' - Essu oposlçlio pn
rcct~·mc realml•ntt• fl!tRrnntt•. 

A~trndcço. mais unta vt•z, a colaboração de V. Ex.". que no:; 
levou do uspeeto mcrnnll'ntc financeiro no uspe-cto CUco, no nspec
to politico, porqtu• polltlra Psln Mtbordlnadn it Ctlcn, no trutamento 
das l'l'alidndt'l\ humnn~1s, QlH' ·"ilo rundtunt•ntuls. 

Par~cc-mt~ de.•mmano t! contrário no lntcn!sse nocional, prin~ 
clpaJmenlt• no Interesse da população brasileira, a preferência. pela 
ajuda ao si.~ tema financeiro, sob o pretexto de se ajudar aos depo
sitantes. c n recusa dcS.'it! Incentivo no trabalhador ou a projetos 
dr Jntcresst• social. 

O Slt. PHESIDENTt: fLulz VIana. Fazendo soar a campo.lnha.l 
-Tenha V. Ex." colaboração cm relação ao tempo. 

O Slt. MAJtJO IIENKIQUE SIMONSF.N - V. Ex.• é certamente 
multo brilhante na sua maneira de colocar I" apresentar os prO· 
bh~mas. Lembraria apenas um IIJt·iro fato ... 

O SR. FltANCO MONTORO IMOB - SPI - Os fat<Js é que 
brllham. não minha palavra. 

O SR. MARIO IIENRJ(!UE SIMONSt:N -· Nilo. V. Ex." ""quc
ceu-se de quantos trabalhadores tinham pequenas poupanças cm 
depósito, c qu~. Inclusive. 

O SR. FRANCO MONTORO IMDB- SPI - Oaranto a V. F.x.• 
Qur· esse número C multo menor do que o número de rnvcla.dos. 

O Slt, ,,URJO Jlt:NRIQUE SIMOSSEN ·- Estou dizendo, o gro•
:;o dos depósitos que (oram pn~os. 

O SR. FR,\NCO MONTO !tO r MDB - SP r - Os que recebem 
salário mínimo certamente não eram depositantes, não Iam tazc1 
especulação no mercado financeiro. Não tênt nem o neccsliál'lo. 
Como ralar de poupança') Ma.'i siio as duns vJsÓ<'s diferentes .. 

O SR. ~URJO Ut;SRIQUF. SIMOsSt;N - Jncluslvc, a partir de 
1!177. adotou-sc um sh1tema de somente .'ic pagar dcpó.-;ltos até 50 
mil cruzeiros. O resto pago com um ano de defasagem. Portanto, 
quem especulou, perd('U multo. 

O SR. PRESIDENTE ~Lulz Viana. Fa:.! soar a cnmpalnhaJ 

O Slt. FRANCO MONTOitO r MDB - SP r - Concluo, Sr. Pre
sidente. 

Eram três pontos. Falei sobre dois. Pnssa ao terceiro rapida
mente. Eate ponto pa..c;sa exatamente para um setor especializado 
do sl!;tema rJnanceiro, relativo iLs apUcaçõcs dos Fundas do PIS· 
PASEP. 

Pelo.s dados publicados no último Relatório do BNDE, verifica
se que Quase o. metade dos recursos desse Banco vem do PIS~ 
PASEP. V. Ex. 8 concorda? 

O SR. MARIO HENRIQUE SIMONSEN - Concordo. São dndo3. 

O SIC, FRANCO ~IONTORO I MDB - SP 1 - Esse dinheiro per
tence no trabalhador. V. Ex.4 concorda? 

O SR. ~URIO JIENRIQUE SI~IOSSEN - Concordo. 

O SR. FRANCO ~IOSTORO rMDB - SPI - Entretanto, ele 
~stil. ajudando as empresas. V. Ex,8 concorda? · 

O SR. MARIO IJENRIQUE SUIONSEN - Concordo. 

O SIC, FRANCO MONTORO 1 MOB - SP I - E desservlndo o 
trabalhador. 

O SR. MARli) llt:NJCIQUt: SIMONSEN - Nilo, V. Ex.• se c:iQue
ccu de dizer que os trabalhadores trabalham nas empresas. Faltou 
es.c;e elo. que ê logicamente multo Importante. 

O Slt. FRANCO MONTORO I MOB - SP I - Eles trnbnlhnrn 
nn.c; empresas, mas quem ganhou roram as empresas. não eles. 

O SR. ~lAJeiO JIENRIQUE SIMONSEN - Por qué? E os novos 
empregos? 

O Slt. FRANCO MONTOKO IMDB - SPI - Permita V. F.x.• 
qut~ cu leln ... 

O SIC. ~IARIO JIENRIQUE Sli\IONSEN - V. Ex.• esta desen
volvendo uma economia melo estranha. 

O SR. FRANCO MONTORO- IMDB- SPI - Vou upresenta.r 
os dadD.!i objetlvos. 

A Jeglslaçiio centralizou este Fundo da PIS .. PASEP nas mão:t 
do Governo, que entregou uma pa.rte no BNDE, c outrn. po.rtc à 
Caixa Económica. 

Qunts fornm os resultados dessa administração? As apllcnçõer; 
do PIS-PASEP têm sido Celtas cm operações tlnnnceJras de menor 
Interesse social e de ma rentabtudndc. V. Ex.~~. quer o. prova? O 
valor da quota do PIS·PASEP caiu de 2<10 cruzeiros, cm 1977, para 
'78 cruzeiros, em J9'78. No mesmo período, subiu o valor de todn~ii 
ns utlf!dadcli, cnfu apenas a cotn do trabalhador. 

Não exlstl' ui, evidentemente, má Rl~stüo do Governo cm rela
~(i.o no.s bens que pcrtcnct~m ao trabnlhndor? Nüo C o momento. 
Sr. Mlnl.'itro, de entre~ur no trnbnlhador a udrnlntstrnçilo dexse 
F'undo, Que lhe pertence? A esse Fundo o Lrabnlhndor dnrln -
.~e~rurnrnentc -- umu df•lltlnnçilo :;ocJnl. E:m lugar de cmprest11r n. 
empre:;n~ -- não qut•ru r.Jtar nornc:;, mns todo:~ e:;tào Jmaginnndo 



'" .,.,_,, .... ,. ... 
!;;.;..:_,:;..;. JIJ'"ht'Wf"'· 

os nomt•s pt·óprlo~ ou eh· t•mpn·~a.~ q1w t•on:;ti!Lwm t•st·anclnlo 1wr· 
manen!t• ela:; m:tndH'lt•s elo .... Jornal:-;. rln:uwlacla,o.; ])t'lu BNDF: t' 
Caixa Ec•otiÓilllea t•om o cllnlwlro elo PIS-PASIO:P nilll sPrla mui:-: 
rnzoúví.'l qul' o . .; pruprltl,'i tr;tbalhadun·:; partlripa . ..;sprn da admln\:-;
t.raeúo ou att'• J!.t•ri:-;.~t·m t·~.~~· Fundo. pura apl!!~;t-lo em bt·n.s di' u:-;n 
t' c~on ... umu popula!', !1;1 pructuçúo eh' a!lmt•nto.-.. 11.1 l'Ull.'ill'lH;itu de 
r.us;l,'i, qw·. ;dém d1• contrll>uin·m pfct.ivo.mt·nll' p.1ra o comlMil· ü 
lnf!a~·úo t' ao cu.-.to dl' viela. PI'Oporclonnm muito trabalho t' m:iu
dl•-obru, c núo tra:wm tll'nl1umn dcpendêuc!a t•m rel.u;ún ao nwr
cado l'Xtcrno ou a orl-\antsmn,o.; t•xtt•rlort>.'i'.l 

Ksta e <1 Jll'rl-\llllla I', mal:-; do qut• pergunta, a r.rit.lc:t (' df•nún
da que raça na presença do Ministro, IIJ.,tUarliando u ~ua l'l'l'iposta 

O SR. :UAitU) n•:NIUQUE SJ:\IONSJo:N -· Nobre St·nndor Fran
co Montara, ta.lvez V. EX.11

, com toda n eloqiiéncla, talvt•z cntu
:-;Ja.smndo pelo brlllio das palavras, tenha deixado c:;capnr ulr-tun:; 
clcsUzt•s cconômlcos. 

Prlmdro, os emprêsllmo.." do PIS passuram às empresas. Per. 
1-\'Unto: emprést:1-sc a quem? Só existem cmprest!mos pcs!'ioal.s ou 
a empresas. Isso é um dado br.:,lante ô!Jvlo. A idêla .seria QUP n 
PIS fosse um fundo de dcsPnvolvlmento e não uma atlvldudc dt• 
Monte Socorro, não uma casa ele pt•nhorcs. 

O SR. FRANCO ~IONTORO IMDB - SPI - Apllcaçi\o t•m 
habitação não seria desenvolvimento, Ex."? 

O SR. MARIO IIENRIQUE SmiONSEN - Poderia ser. para ltiSO 
jâ existe o FGTS, quer dizer, já existe o Fundo de Garantia d<J 
Tempo de Serviço. 

O SR. FRANCO ~IONTORO <~IDB - SP 1 - E por que não 
o PIS c o PASEP, quc pertencem no trabalhador. 

O SR. MARIO m:NRIQUE SIMONSEN - Veja V. Ex." que c 
uma questão de opção c o desenvolvimento não se faz só com cas:t. 
St• V. Ex." der casa. para todos os trabalhadores mas não th>r 
empregos, haverá aptona~ crnprc~os parn os trabalhadores da cons
trução civil, mas não hav!'r:l elas f:i.brlcns, n:io haverá para a a~rl· 
rulturn. Então, todos trrfto ondL• morar mas não terflo onde comer. 
flt•m tl•rão outras atlvldades para razt>r. Quer diZC'r, não vamos nos 
t•oncPntrar numa múslcu d<• uma nota só. Sei que V. Ex.11 tC'm 
~rnnctl' t•stlma p~lo sC'tor dt• habitação, P t•u tambêrn tenho. mas 
Jmra isso j:i. cxlstC' o FOTS, c o PIS seria uma dupllcatn talVPZ 
!naciNtuada. 

Portanto, o prlmt'lro probh•ma, parerc-mc - V. Ex.n tt•m qut· 
n•conlwcer claramt•nlt.• - financiar empresas não significa <Jlll' 
i:.;.;o wnha a criar qualquer prejuízo a quem qm•r qut• ·"t'Ja, em 
ma térla de trabalhador. 

Em se~undo lu~ar, V. Ex.11 citou dados, e ai fC'Z uma confusilo 
que acho dt:Vf! ser de."tncada. a contusão t•ntn• distribulc;ào l' cota. 
V. Ex.11 disse que n cota caiu, a cota não caiu de jt'lto m•nhum: 
o que cuiu foi o dividendo dlstri!Juido. !:: multo diferente. Posso 
ter uma ação que valorizou tremendamente c que, no Pntanto, dis· 
trlbulu pouco dividendo, porque sP quer reinvestir mais. 

O SR. •'RANCO ~IONTORO 1 MDB ·- SP 1 Um e o rato, o 
outro e a promessa. 

O SR. ~L\RIO Ht:NRIQUE SIMONSt:N - Portanto. ai V. Ex." 
desenvolveu uma longa cadela de trnsrs, todas multo eloqiiL•ntcs, 
muito t•lcgantes, sem dúvida nenhuma, sobn~ a mil ~;estão actvlndn 
dessa reduçào nn distribuição, c a resposta e multo fácil, aJ)I>nns 
o que houve foi a redução da dlstribulçi'io c não da cota. Portanto. 
havia uma Imprecisão aritmética qur V. Ex.u há dl' concorclnr 
comigo. 

Quanto n proporção eolocada por v. EX.11 , de que l'l'iS{' fundo 
nflo deve ser 1-\l'rido pelos trnbalhadon•s - já QUL' rle pt•rtPnct• 
aos trabalhndorps -- Isso .ló serln um outro funda, núo serln um 
tlpo fundo PIS. O fundo PIS do .!t•lto como foi feito rol para :wr ge
rido pelo Governo, Pmbora no Con"clho do PIS ha.ln rPprcSl'lll!lll· 
tt·~ dos trnbalhnclorl's, como dt•vt• hnvt•r. Claro qut• mttros fundo~ 
ciP poupança, outros fundos dt• pcnsüo devem st•r objeto dt' t'li· 
tudo. Mas, precisamo~ ele poupnnça, poupan~·a popular. Put'l•ct• 
í!IIC a crintlvlctade, l'lll torno da crlnçflo til' novos fundos, e um 
I'Xl'Tciclo muito rerlll. 

MIL·"· mio devt~mos confundir •·alho.~ com bu~nlho:;", Um fundo 
tipo PIS e nect~!<~Hll'lanwnll' 11111 fundo Cl'lltl'allznclo, JlOI'CjlH' li I'Ota 
do PIS não dl'pl•nclt• duqullo que cnda t'lll]li'I'Sa nt·rpc~ucln, dt•pt•ndt• 
<lnqullo qut• o conjunto elas t•mpn•sns am•eadu. Entüo, lll'C<•:;stuln· 
ú um fundo ele adminlstru~~iw c:t~nt.rnllzada. 

() Slt. Flt,\SCU :\ION'J'OltO t MOB ... RP.1 - A~mde~·o u ln· 
fnrm:u:!io de V. Ex.U, t• concluo dlzc•ndn que dl!'icordn rudicnllllP!llt'. 
Elt• e fundo centrall;mclo pmqul' n lt•r-tisla~·ito o centralizou; nada 
Jmpt·clt~ qui' t•sst• fundo st•.lu di'St:<'ntmllzndo, I' que aL(o M' sltut• no 
proprlo munidpio, Ac:n•sc:t•nto pam I'Cfut.ar o NI'CI nl'ltmt'tl!:o 
a qut• V. Jo:x.n se rcft~rt· ·-- qut• clt• aemdu enm a lt'l u Govt•rno clt•vt• 
pa~ar ao PIS, u t~urn~çúo motwtút·la anual, obt'Ciecldo:; oo.; indit•t·s 
ela~ Obrl~u~·ilt:s clfl TPsout·o Naelonal, mai.o.; Juros dt• :J•; t' mais o 
rc•suitado da~ OJWI'ac;t"Jt•s n•allzadas, 

.lunlw dt• 1!17!1 

Ora, o BNDE t''ila apllt:anclo allatxo cl;a c•nrn•c•ilo IIHJttPlaJ'iit, 1111 

l:m\lt· clt• :!O',. Cctmo vai dar ac1 trahalllaclur aqttilc1 f!llt' c J'Xll\t(!o 
po1 lt'l t' alncla o mais que• St' t·spl'l'a como n·.~ultaclo elas tlJWI'ilGcil'.'i, 
M' elt• l'.'ila ~~obrando tlil.'i t•mpn• ... a.'i a qut• st•I'V!'. lllt'no . ..; do qut• aqui· 
lo (J\1<' t•lc- dt· no traballl:tdm· hra . ..,Jif'lro? 

U SH. ;\1,\IUO IIESIU<llli': SI;\IOSSES O cll't'l't'to-ld !JIIt' 
ITinu a c:urrt•çflo mmwtúrla pnrdal, Cj\11' fnl aprovado ]wlas rlua1. 
Ca'ia~ elo Corlgrl•sso. 

O Slt. I'Jt,\NCO MONTOIW I MDB --- SP 1 Pl'la t\RENA. 

O Slt. ;\11\JUO IIJo:SIUQUI·: SI;\IOSSt:s - V. Ex.u cL·rtnm,~nlt:. 
)lt'lo menos, h•u o decrl'fo-kl. 

O SH, Flt,\NCO ;\ION'rOit() 1MDB - SP.1 :\ca!Jt'i de l!:r o 
trecho. 

O Slt. ~IAIUO llt:NRIQUt: SIMONSt:N - O decreto-lei Ct!rla· 
mcntL• dizia. que, quando a correção monetária é inferior a ciLL'I 
ORTNs, quem pa~a a diferença é o TPsouro, ao BNDE. Portanto, 
o PIS e os trabalhadores não tém nada a ver com essa corrcção. 

O SU. Jo'Jt,\SCO MOSTORO Cl\IDU- SI' I -O senhor já PilHOU 
alguma vez';1 

O SU. MARIO IIENRJQUt; SI!\IONSES - Já, sempre, nilo dei
xei de pa~;:ur nenhuma vez. Quero que V. Ex.11 diga quando é qw• 
rol deixado de pagar. 

O SR. PRESIDENTE jLulz Viana!- Com a palavra o Mlnl:-;tro 
Mário Henrique Simonscn, se achar que deve responder ao Sf!na
dor Franco Montara. 

O SR. MARIO llt:NRIQUt: SUIONSt:N - Ja debati com o St!· 
nadar Franco Montara, acho que respondi tudo. 

o SR. PRt;stoJo;NTE 1 Luiz VIana 1 ·- O Senador Franco Mon· 
toro Interpelou, URorn V, EX. 1~ tem direito il dl'fcsa. 

O Slt. MAIUO llt:NIIIQUE SIMONSt:N - NÜo, a lnterpelaçün 
,l{L raJ Seguida do "bati'-IJOia', 

O SR. JJR .. :sun:sT•: tLulz Vlana1 -- V. Ex.11 • então. dfi emnu 
ltlOcluicta a suu rPsposta? 

O Slt. :\lAIUO IIJ~SRIQUE SUJOSSt:S - Nüo e:-;tou mais t'c:i
pondcndo ao Senador Franco Montara, porqul' já rl'.-;pondl a tudo 
qut• l'!t• indnl-\OU, aqui: houve ct•rtos momentos t'lll que ele se db
Jlt'rsou l'lll dlscordàncla.-.. Chegamos a denomtnaclores comuns de 
J(~J-tica. S. Ex.n é uma pL·s.'ioa certumcntc multo lógica. t: cu tum· 
bCm Lenho uma pn•tensúo de sê-lo. Portanto. ondL• o i\rlstótell•s 
r o divbor comum, mas chegamos a um acordo. OndP a opinhio ~~ 
o divisor de :i.guas. cada um tem o direito de dar a opinião que 
qulsN. V, Ex.11 tem tJ dlrrito de cxtcrnnr a opinião de que o PIS 
rh~vt• ser dlfertmte e ciC'scentrallzndo, eu acho que tenho a dlrdto 
i1 opinião Inversa, c ai. evidentemente, num regime dcmocró.tlco, 
devt> prevalecer n opinião ela maioria. E quanto n lnrtução, acho qu<· 
JÚ respondi não só so!Jrt• Inflação mns sobre muita.'i coisas que 
nada têm a vt•r com a lnfl:u;iio. r Multo bem! 1 

O SR. I•RJo;SJDt:NTt: cLulz Vlanat - Antes de encerrar a. 
sp::·são, em primeiro lugar. desejo comunicar il Casa que n Mr:m 
dc."h~nou o dia 5, às 15 horas, para continuação deste dcbatt'. 

Em se~uida, desejo congratular-me com o Senado, com o 
MinlsLro M:l.rlo Henrique Slmonscn, pelo debate a que ncabnmos de> 
assistir e que, evidentemente. marca um dia notável para os tra
balhos clt•sLa Casa. pela nlt.ura em que eles .se mnntlvez·nrn cm 
todo o seu curso. 

:'\gradeço, assim, nüo sonwnu• aos Srs. lntt•rprlantes mus, tam
b&m. :LO Sr. MlnlsLro Mário Henrique Simonscn, a contribuiçüo q1m 
dt•i'ilm pam prestiJ.":"iar, na opinião nraclonal, ainda mais, o Poder 
Lt•gL"lativu L' esta Cnsn. 

o sn. J•JU~SIDI~NTE tLulz Vhlnal- Nada mais havt•nclo que 
trat.ar, vou t~ncPrrur a st•:;süo, dcslJ,tn:mdo para a próxima a ~c· 
gulntt• 

VoLaçúo, Pm turno único, elo Rt•qtwrlnwnto 11.11 145, di' 1\17U, 
do Scnadm Itamar l"ranco, solicitando. íll' ncnrclo com o art. 38, 
t!:l)mt, da Cnnslltutçüo, e art. ·llH. lm:lso I, do Rt•l-\illH'nlo lntt~rno, 
a convot:nçüo elo Senhor Ministro ele Estado da Justlç:~, St~nuclor 
Pt•trc'lnio Pol'ft~lla, pa1·a pn·~ta1· lnfornmçõt·~ JWI'allh· o St~nac!Cl 
Ft~dt'ral. 

Vot.n~~úo, em turno único, do Rt•qtlt'i'lnwnto 11.0 171, <11• 1!17!1, do 
St•na<lnl' On•slt':; Qm~n:in, snll!:ltuntlo o dt•sarqulvatnl'\l\o do Prn· 
jl'to di' Lcol do St•nado n.0 !li, IIP 1!1711, de• sua autoria. q\11' l'l'.'itrhn;t~ 
u puiJildciaclt' cit' lllt'dieanwntns ao" t:nsns qt/1' t'SJWt'll'h'a I' da tHJt.ra~ 
]JI'OVidÍ•Ildil.'i. 



Junhu dt• 1117!1 

Dl:o:.us<;úo. t'ill ~.urno t'nl!C:o. da rNI:u;úu Jinal JOfPrt•ctcJa p~·la 
Comlssao d~· Rt•(J;u·ot!J P!ll .~t'U Pan•t:pr n•• 213, (!p 1:17!lt. dt1 Projt'!il 
dt' Dt•cn•to Lt·~:l.·dativo n.'' I, de l!l/!1 111." 1:!5.17/t nn Cúmara Cli1· 
IJt•putadtJI'il. qtlt' aprova rt lt·xt~J do :'\cnrdo cekbrado r•ntn• o Go· 
Vt!l'!lO da Rt•públ!c'a r~t'clt•ratlva do BI'!L~il (' o G(JVr•J'IJ(J da Rt•públir.a 
do Pt•nt .~obn• a in . .;talal';-to t' IHnelnnamt·nto, na tt(Jadt• d1· Sú(, 
Paulo, di' um l'M'ritor!o da ~t!twro Pt•nt Cmnt•rt:ial 

Dlsctt.~súu. t'lll 1 urno únll'n, dtt ProJPio dt· Lt•i da C:"imara n." ::, 
clt• l!l/!1 1 11.'' 5 7.;·117/\. na Ca!-i;t de· url!.:t'flll, dt· inlr:iatlva elo St·nhor 
Pn'!-ilclt•nlt: da fit•públlc;t, qw• autoriza ;t n·vt•r.~úo ae1 ~·ltlltldpío dr· 
Garanl11111.~. F:.·;tado clt• Pt•rnanlbuco. do t~·rrc•no qut· nwncíun:t. 
IA•Ildll 

P:\RECERES F' .. '\VORAVEIS ~"oob 11."·' :!14 t· :!15. fll' 1!17fl, rta~ 
Comls.-;ôt•:-.· · 

- 1le ,\J:rit•ulturot; t· 

- dt• Fin:Ul('ilS. 

() ~ll. l'lli-:SII)l.:!'\'I'J.; ll~uiz \'ia na I - Esln t~llCt•rradn a l'lt%i.ICJ 
1f4t'j:(lll/(l-,.;l' (l St•.~·.wj(J ÚS J.1r floras I' 50 111/ll/tf08,' 

DISCURSO PROI\'VNCIADO PELO SR. :1MtiR.rlL PEIXOTO NA 
Sl:.'SSilO DE ."JO-!i-7!J E QUE.', ENTRl:.'GUf: 11 REFISAO DO ORADOR. 
SERIA PVR! .. IC.riDO POSTl:.'RIORMNTf.'· 

O Slt. ,.UI.-\IUI. l'fo:IXOTO t!\fDB RJ. Para 1•ncamlnlwr ;: 
vot.a~·ün.l Sr. Pn·sldt•nte, Srs. Sl'nadurt's: 

Ont~·m. rui !mpNllclo clt• compilrt:cc·r no plenürio porqut• r<·c:t•bJ. 
r~m lllt•u ~:-tbillt'ti.•, uma ComL'is:'to elo 111('11 Estaclo. !\l:lS, fiCplt'i con· 
wnclc!u dt· que· a n·Jonnul:tçün pnrticlúria jú t'Stava l'l·:t;t P<~l'flllt·. 
ondl' 1111' ··nr.ontrava, ollvla, rx~Jo ;tJI,owfalantt•. a voz dos Sl·nacJor(•S 
Franeo Mont.oro t' lt.amar Franco dPfcnclt~ndn lntransl.L\t'lll~·mt·nlt· 
aquilo qw· nw pan•cl:t .•wr lntf'n•sst• do Pai.'i. 

Eu havia sido o Relator, na Comissão dt• Flnanc;as, dn projl'to 
do SPnaclor ltam;tr Franco. Projt'to raclonal. perfdtament~· jus
t.H!c:i.vt•L porqut• t•Vltava, ou pl'!o ml'no,-; tPntav:l t~vltar. os cl:•:.r!o,, 
dos dinlwiros público,,, através dt• uma. prolblç:io quc vlnhn por 
c:oiJro a tml:l das ~randl',-; JrrPJ!Ulnr!dadt•s QUI' se vt•rirlc:tm, no 
nwmPnto, no Pab. no âmbllo federal c· no b.mb!Lo municlp;1l: o 
c~mpre~o. twlo.'i admln!stradore . .;, dos dlnlwlro.s púiJJlcns nu jogo do 
nwrcado flnanct•lro. Ja t•ncontrumús o qut· o Senador, no discurso 
ont.c•m p!·onunc:iaclo. citou funcl•ll1:lriu.~ do mab n.lto gab;lrlto qu~· 
for:tm clt·mltldos. porqut· t•mpn·gavam o.<; dinht>lros públlcLJs que· 
ri'N•bla01 tlarn re:lliza~;úo dt· clt'lermlnacla!-i obrn.'i no nwrcadü rJ
nancPiro. 

Nos Est:Jc!O.'i, t':mlwcemos - t• 1-t!OlO.-; prov~ts no nwu Est<ldo, 
porqut• u Const•lho dt• Contus ~1uniclpal jü apurou ·- vários cnsos 
de• preft•ltos que· rc:cPbt•m dlnhdro para rt•aJjzaç;io dt.• obra:-. t' o 
dt•svlam pam o OJH!n market. E como é QUI' t'l<'s fazt~nl bso'! Falam 
na r!.'icalizaçüo no Banco Ct•nt ral. Ê multo precária. Escrituram 
nns contas municipaL-; como lucro dt• opt·nu;ÕL's flnane~~!ra:>. Qunn
tu roi t•mpre~adu',l :\ Qlh• juros'.! Por que prazo',l Qual tol a r!n:m
ct•lru ou qual o banco qut• lt•z :t oJwrnt.·:io? Nln~uêm sabl'. m•m 
podt• :mbt•r. 

Dlzt•r-st· qt\t' o Tribunal Clt• Cont;.t,'i t•st:\ up:1n•lhado parn Isso 
niio t0 Vl·rcladt•, J>OI'Qtll' o prúprlu Tribunal ele Contas n•eonht•ct• t• 
t.enws a eumplidcladt• dlstu. porque a Ctmlls.lfhl dt• F'ht;tn('as do 
St•n:1clo jú :w Jli'DII\!11r.IIHI :1 t'."iS!' n'SJll'il.(J, l' t'\1, comu Pn·slth·nLt•, 
hú dol."i anos atrits, Jlt.<cli prnvitlónclas qu1· só foram f{mwclas t•m 
p:trtc, para podt'l' eumpl'ir a nossa ollrlAUÇào dl' complenwntar l'Siia 
fl.'it!tllizuc.;ito. Sti um ca.~o ou outro L' qu,· pncl 1·rfl ir ao conh~·cint:·nto 
do Tribunal de Ccmt.as. 

Dt• modo, Sr. Prt•sidt•ntt•, qut' a id&la do SPnador Itamar Fnuu:o 
é pc•r(Pltanwntl' razmlvel, (o pt•rft•llamcmtt• justl(!cávt~l. t' (o du lnlt·
rcssc do Governo. porqut• C o Govt•rno qut• e o responsnvt'l por 
1':-iSt•s desvios, JlOI' pssns upt•r:u;ôt•s Jr·r·t·~ulure."i feitas à sua sombra 

O \'Oto vlt.orinso. na Cnml.-;sün. dl!l'rotadu qup foi o llll'U part•cPr. 
fala ('ln que, dt' um modo ~Pral, o:; dinlwlros sito bem t•mpre~-:ados 
t' qttt' JIÚO s:iu fn!qtit•ntt•s l'SSt~."i c;tsos de lrrc~ularldadeii. Rt·cordo
nw elo saudo!-io nwsLre Allomar Balt•elru, CJUt' 1101 Cúmara do:> Oepu
tado,'i dlzln qm•, até st'!.:llllda provu. tmlos súo hon{-':-;tos. Mas se· 
t.odos silo hmH'!'it.os, M' tll'm todos conwlt•m Cl'lnws, por CJUt' lt•mos 
nect•s.~ldadt•s dt• um CócJi~n. elo Ct'tdlJ..:n Pt•nul? TL'mos CJUt' admitir 
q1w haja Lambl·m ~-tt•ntp clt•StHlt'!'il:t ,. lt•mos qut• punir c•sst'S dt•so
nestos para t•vllar q11t· os fatus .'it' amiudt•m. St• conUnuarmos 
U.'iS!nl, t'lll bl't'Vt' llÚtl J10Cit'lll0S dl1.t•J' C[llt' SÚO pOUl'O.'i OS Cjllt' :tbUs;U11 
do t•JU(lrL'J.\0 elos dlnlwlro,'i públicus. 

() Sr, l.;izaru Uarhoza tMDB -- G01 - Pt•rmllt• V. E'X. 11 um 
a parLe'.} 

() Slt. ,\1\JJ\It.\l. I'EIXO'I'O t'MDlJ RJ t Pois núo. 

() Sr, l.;íz;aru llurhti'Zíl tMDll -- 001 . fo;Olint•nlt• St•JJador 
Amaral Pi•lxott>. V. I~X. 11 , com mutta pruprlt•thtdt:, lncltJ.>;Ivt• rom a 

-'1\lil t•:qwrlt.'llcia dt· I'X·Inkgranlt· ela c:ork c! I' Cnnt a.~. dPmon~tra 
t·v!cli•nt'l:t ck qtlt' núc, ~·· peJMÍ\'t'l l'onllnuar o Tribunal cil' Conta~; 
cl;! Uniüo are;ttHlu cnm uma respunsahillel<~dl' QUt'. t•m verdade, 
nao t' sua. O T!'ih11nal ele Conta:-; da UniftcJ e rHgúo :ntxllwr do 
Pntlt·r LPg\s\ati\'d 1111 fls<:aliza(;fto_ r-: a pn1p:-la impn·n:·;a naclcm;~l. 
clt' al~-:um l1•mpu para ca. U·m .~audado, 1111 Tribunal ck Contn.-; d:. 
Unlúo, o apan•cimento dt· um novo pociPr. I:X:ttamPnll' por talt~, d{' 
normas lt•gats dl.~cipHnadnras elo bom c·mprc~o elo.~ dinhl'il'fJS nt'J
bJic:o); .. '\<ll~mai.'>, o Trillllllal (Jt· Conta.~ d:t Unlúo vt•ri!Ít'~t o aspt:eto 
lormal da,, eonta . ..;, porqw· núo tc•m P!1· eonclJc:út·.~ c!!- um t~>ennw 
tnnb apurado. Sl'rla imposSÍ\'I'i Q\Jt• a(Jllt•la eortt· puclt•sst• tPr olltos 
clt· ll!H'I' para pt•reebt·r o quc· vai pt•lo Br,l.~il int••ir11, nos .~I'U:i quatro 
mil !' tant~J.~ lllllll!etp!u.-;, t'lll lqda.~ a.~ Unlclack,-; da F~·ch·r,te;'to t' ~·:n 
C'l'lllt'!l:IS I' t:l'llf(•nas clt· orgúo."i ela ndmln!s:racílo pt'lb!Jr.a ft:dt~r:d 
V. Ex.·•. aqul mc·,-;mu ne .... ta Casa. ckstu t.rlbuna. hú qm·strto ele um 
ano at.r:i,'i. lt•mllr;Lva qut· multo.~ lirgúo.~ da aclminl.'itrac:úo púb!Jca. 
lt·(Jeral Jamai.-; I !Ilham t•nearnJnl1ado ao Tribunal d1· Conta,.; da 
Unlüo ;t:-; :iU<L'> eontas para I'Xillllt'. I.~to, naquela épocn l'm l!Ut' 
Jutavanws para razt•r vlngar um projeto dt• !Pi do Senador Mauro 
Bc·ncvldt'.'i, rt',L\Ulanwntancio a Const!Luh;úo Ft•dt•ral. Dai por qw:. 
t•ft'll\'anwntc•, o pro]l'to de· lt·! elo l'llllnente St•n;Ldor Jtnm:lr Franco 
t' c!~t maior oportunldark•. O P:ti!'i rr·clama <t nprov;u~·;io dt·.~!(• pro
jpltJ_ E niw l<•m Justificativa qLH' CJ Senado d;.~ Rt•pllbiica, que o 
Cont.:IPI'i."iO NacionaL rontlnut• 011-:'IIUrclando pela boa vontade do 
Exl'eut!wJ. em prt•par~lr um paco~<·. mais um pacotl' a r('.-;prlt~J dt• 
mat1'ria cuja ('CJI11pt•t<~!Wln t' P.-;tnta do Pocl1•r LPgislat.JVo. 

o Slt. :UI.\It,\1. J•t;JXOTO 1 MDa - RJ 1 Mult.o obri~ado 
:, V. Ex.'' 

:\ no.'i.~a responsabilidade· l' mult-o grandt• porqw·. quando o 
Tribunal Clt Cont;t." aclm irn·gularJdndes, ell' as n•nwtt· ti Comi:-;!-i;h 
de Flnan~::s do Senndo. l' nlis não sabemos o que· (azt•r porque não 
U•nto.'i um c~orpo dt• instrulorrs I1Ubllitaclu para pOdl'r examinar ,. 
apttrar. rl·:dml·ntt•, :t,.; Jrre,L\ularidade.s porVI'ntura e:<ist~·nt~·'i. 

O Sr. Itamar Fr:111cn 1 :\.JDB MG 1 P(·rmlt(' V. Ex." um 
:Jpart.t.·:~ 

O Slt. A;\UR,\L J•J~IXOTO 1 MDB - RJ 1 ~ Pois núo. 

()sr. Itamar Franl'll I !\fDB - ~-~G I ~- St•naclor A.mnrul Peixoto. 
é com multa ale~rla QUI' vcj1~ V. Ex.11 na deft•sa dt· . .;se projeto para 
o qual st· pNit• adiamento atP o dl~l 6 dC' junho para que .t Malorht 
t.c•nha oportunldadP de n·cxamma-lo. EsWu ccrt.o, agora. de que 
com a palavra de V. EX.11

, com .'iua autoridade e t•xpcriêncla, con· 
tando inclusivt• o que se pas."iou na Rio df' Janc•lro, como cu mos
t.rl'i, Olltt•m. o Qll(' SP pn.ssou l!n1 :\llna.s Gt·rals, e o que sP passou 
na. nlta Dlrt'ÇÜO da PORTOBRAS. o GOVL'rno niio pocll' I'~Jelt.u 
c·ssl' projl'lo. ;\-teus agradl'cinlt•rnos a V. Ex.t' na certt~~n ac que .~Ui), 
nr~umt·n.ta~iio ha clt· faze.r com qut• a Maioria. m•sta Casa. aprO'.'l' 
t•ssc' projt'IO 110 cli:l Ü clt• JUllhO. 

O :-on. ,\:\1.\lt,\1. I'EIXOTO t:\IUB - :\JG l - !\1uHo :Jbtlg.Ldn a 
V. EX.11 

LI. hüjt~. o discurso dt• V. Ex.u mltl'lll pronunci:Hlo. I' u clis· 
curso rio St•naclor Franco .Montara. Inft•lizmcntc n{w pude ler u 
do St•naclor !\furllo Badaro JlOI'QIIl' :1 Tnqul~ra!ln n;io 1110 rornc
Cl'U. !\las. t'."iPL'I'o que V. Ex.11 , Sr. St·nador Murllo 'BnclnrO. nwdltt• 
bem ~olln· ~'"a.s palavra., qut• estou pronunciando; nwd!lt• sobre 
o qut• foi ditu aqui ontt•m, t' concorde com a aprm•ac;ão dt•Sst~ 
ndlanwntu na pruxima :wmana. S. E:-:.11 • ontem, falou ch1 l'Xplo . .;:i() 
dt• flasht~s. elas nwcllclas Pscandalosa.'i, mas t'."ita nüo e urna nlL'
did:1 t'Sc:tndalo."i;t, ntio t.0 uma medida qut· Jlrovoqut• tnmulto, Qtlt• 
provoqut•, na lmprt•nsa. um ~randt' t•sc:indalo. ll: uma mL·dlda mo. 
rallzac!ora. uma nH'dldn a favor do Governo tio qu:t! V. Ex.n ~~ ú 
Lidt'f. 

O Sr. ;\luriln Uudarú tARENA .. _ MGt - Pt•rm!tt' V. Ex." tllll 
ll(la.J'lt•'.1 

O Slt. :UUit:\1. I'I~IXOTO 1 MDB - RJ' - Com muitn honra 

(.) Sr. ;\lurilo n:adarú t :\RENA - MG I - ~;l."i minh:l."i palavrll."i, 
dt• olltt•m, fleuu ba.'itanlt' caracterizada ll dlft'l'l'tl~·a t~ntrt• as pro
vldêncliLo; dt• nn tun•1.a mt·mnwnte publicitár!:.l t' uqm•Jas dt'stlnn.
da.'i a aprimorar a."i hl.~tltulc;õt•,"i, entre n.s quab Inclui ü projl't:1 d:J 
SPnadur Jt.nm;lr FnLneo. 

O Slt. :UIAJtJ\L J•EJXO'fO t MDB - RJ' 
'•\ V. Ex.u 

Multn obrigado 

Como cll.'ist•, nüo li o :-il'U discurso, porque a Taqul~rurta noin 
nw fonwcl'u V. Ex.n t•stnvu fnzt•ndo u n·vi.'iÚit. 

Mas, vamos com ealma, nu próxima sl'mann. 

~ o UJW)u Cjth• fa~·o, com a minha L'X)wriêncla, eom o conhc~ 
l'inlt'nlo elos dois lados, lwnwm qut• foi udmlnlstraliur durante 12 
ano.'i clt> um K~tatlo, foi Mlnist ro elo 'frlbunul clt• Conta . ..., t' CJ\11.1 
~nbt• qut• por mnlur qut• seja a fbcallza~·úo ns ll'r't'l.nilarldaclcs 
Sl'lllP!'t' apart•Ct'lll. 

Portanto. ~oclos us. nwlos que tlvenno:-. p;tr·a aprlnwr;tr· t:s.~a 
UscaUza~·ún, para tm·nn~lil mais rigldu t' t•\'ltarmus a rt•])t'tl~·lto 
cios n!Jusos. tlt•\'t'lll ,'it'l' apl·ovt•Jlados. 
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O SR. I'1\ULO IUtoSSARD I MDB ~- RS I -- E ~wu apelo vem 
com o cunho da maior autoridade; a autoridade da l'Xpcr!Cncla. 

O SR. AMARAL PEIXOTO I MDB - RJ I - Multa obrlgudo 
n v. Ex.11 

Estou cumprindo meu dever, cstou.colnborando com a Opo
:.lçúo t! com o Governo e, l!obrctudo, colaborando com o Pais. 

Era o que tinha n dizer, Sr. Presidente. !Multo bemtl 

ATA DA 77.' SESSAO, Ut:ALIZADA EM 25-5-79 

IPubllcndn no DCN ·- Scção II - de 26-5-791 

Retifieação 

No Parecer n.0 226, de 1979, da Comissão de Serviço Público 
Clvll, sobre o Projeto de Lei da Câmara n.o 65, de 1976, qul' dis
põe sobre causa de especial aumento de pena, quanto nos crimes 
contra a Administração Pública, praticados por ocupantes dt• 
cargos cm comissão da ndmlnlstração dlreta c lndlreta, rcb"Uia a 
Jorrna de seu p!·occdlmcnto, c dá outras providências: 

Na página 2082, 2." coluna, 
Onde se JC: 

PAUECEK N.• 226, de 1979 

Leia-se: 
PARECER N.0 226, DE 1979. 

Da Comi~-são de Serviço Público Civil. 

ATO DA COMISSAO DIRETOKA N." 23, DE 1979 

A COMISSAO DIRETORA DO SENADO FEDERAL, no uso de 
suas atribuições reglmentnls, tendo cm vista decisão tomada na 
reunião realizada nesta data. e consldcl':lndo o que consta dos 
Processos n.0 s 003336760 e 000172790, RESOLVE: 

Art. 1.0 1!: rctltlcado, sem aumento do total de claros c com 
efeitos pecuniários a partir desta dnta, o enquadramento nomi
nal das seguintes Categorias Funcionais; 

a) de Técnica em Legislação c Orçllmento, do Grupo-Outr(l.!) 
Atlvldades de Nível Superior, a que se referem o Ato n.O 3, df' 
1974, dn Comissão Dlrctcra, c sull.i a.lterllçães pa:;tcrlorcs, para In
cluir, nn Classe "B", Referência 53, da referida Categoria. o.s 
nomes de Lourlval Za.gonel dos San tos c Caio Torres; 

b) de Contador, do Grupo-Outras Atlvldades de Nível Supe
rior, a que se referem o Ato n.O 3, de 1974, dn Comissão Dlr(•tora 
c alterações posteriores, para Incluir, na Classe "C'', RetcrCncln 
53, da referida Categoria, o nome de João Basco Altoé, em claro 
existente; 

c! de Técnico Legislativo. do Grupo-Apolo Leg!.slatlvo, a que 
.se referem o Ato n.0 15, de 1973, da Coml.ssâo Olretora e suas 
alterações posteriores, para incluir o nome de Maria Elisa de 
Gusmão Neves Stracquadanlo, na Classe "C" Referência 51, da 
referida Categoria, cm claro existente. 

Art. 2.0 A Subsecretaria de Pessoal procederá à.s alternções 
determinadas por este Ato, com vistas ao seu exato cumprimento. 

Art. 3,0 Este Ata entra cm vigor na dnta de sua publlcnçilo. 
Art. 4.0 Revogam-se n.s disposições cm contrário, 
Sala da ComiSsão D!retora, 23 de mulo de 1979, - Senador 

Luiz VIana, Presidente - Senador Gastão Müller, Relator - Se
nador Nilo Coelho, Senador Dlnarte l\lariz, Senador Alexandre 
Costa, Scnndor Gabriel Jlermes, Senador Lourlval Baptista. 

ATO DA COMISSAO DIRETOKA N." 24, DE 1979 

A COMISSAO D!RETORA DO SENADO FEDERAL, no uso do 
:mas atribuições regimentais, considerando o disposto nos Atas 
n.08 8, de 1076; 16, de 1976; e 15, de 1079, c a vista de decisão ado
tacto. cm sua 14.u. Reunião Ordlnárln., reallzn.dn em 23 de mo.in de 
1079, RESOLVE: 

Art. 1.0 e extinto o Grupo - Outras Atlvldndes de Nível 
Médio, e as Categorlns Funcionais que o lntcgrnm, do Qundro 
de Pessoal CLT, nprovndo pelo At.o n,n 8, de 1976, da Comissão 
Dlretoro., e n que se referem os Atas números 16, de 1076, c 15. 
de 1079. 

Art. 2.0 O Qundro de Pcssonl CLT, aprovado pelo Ato n.0 8, 
de 1076, da Comissão Dlrctora, pnssn a vigorar com ns nlternçõcs 
constantes dn.s tabelas nncxns n. este Ato. 

Art. 3." Este Ato entra em vigor na dntn de sua publlctlção. 
Art. 4,0 Rcvognm-sc ns disposições em contrário. 
Snln da Comissão Dlrctorn, 23 de mnlo dL• 1070. - Senador 

J.ulz VIana, Presidente - St•nndor Nilo Co~lho, - Senador Di· 
narte Mariz - Senador Alexandre Costa - Senado!' Gnhrlcl 
Jlermes - Senador Lonrivnl llaptiKt.a., 

TABELA PERMANENTE 

C,\Tt:GOitJ,\ t'VNCJONAI.: AltTIFICt: ot: t:Lt:Titi(,1Jli\Jit: 
E COMUNICAÇAO 

CONTRAMESTRE 

Cha:r.sc Referência. 

"C" 21 24 

Classe "C" tSnlãrlo: Cr$ 6.676,001 

ltelac;ão Nominal 

16 - Glldomlra de Castro Athalde 
17 - Jose Neto dn Silva 
18 -- Gertrudes Francisca da Conceição 
19 - Maria Dnlvn do Nnscin.ento 
20 -· Jarn Alves Lepleticr 
21 -· Irani de Souza VPr~lllo 

Salii.rio c:.-r, 

a .676,oo 

CATEGORIA FUNCIONAL: AKTIFICE Dt: ELETRU:IIli\JIH 
E CO~JUNICAÇAO 

ARTíFICE ESPECIAUZADO 

Classe Lotac:ão proposta RercrCncia. 

"B" lO 20 

ClaS.'ií' "8'' ISnlãrio; CrS 5.492,0(1, 

Relac:ão Nominal 

01 - Nlcanor Rlbf'lro dn Sllvn 
02 - Humberto Balblno (' Sllvn 
03 - Lourlval Brasil 
04 - Lourlvnl Julião da Silva 
05 - Francisco Evmisto de Paiva 
C6 - Raimundo Mendes Ribeiro 
07 - Manocl James Ponte:3 lbinplna 
08 - S(•bastlõ.o Mlgud da Silva 
09 - José Pereira dL• Vasconcelos Filho 
10 -- Prlmlano Gomes dl· Oliveira 

Salilrio Cri 

5.492,00 

CATEGOUU FVNCIIIN,\L: AKTIFICt; Dt: ELETRICJDAIIK 
t: CO~IUN JCAÇAO 

ART1F1CE 

Classe Rderéncia 

"A" 19 14 

Classe "A" ISallir!o: Cr$ 4.103,001 

Relação Nominal 

07 - Ezlr Soares Mendonça 
08 - Ceci Ferreira Coelho 
09 - Marln Auxillndorn Ferreiro Antônio 
10 - Adelaide Ribeiro dn Silva 
11 - Sebastlana Vieira Inocêncio 

Salário Cr$ 

4.103,00 

CATEGOUIA t'VNCIONAL: AGENTE ADMJNlSTKt\TIVO 

Classe Lot.ac;ão proposta RderCncla 

"A" 80 24 

Cl=c "A" 1Salilrlo: Cr$ 6.076,001 

Uelação Nominal 

50 -· Jorge Antonio Orro 
51 ·- Olaria Nnzarcth Nunes 
52 - Raimundo Veloso de Almeida 
53 -- lncsln Custódia 
54 - Maria da Olaria de Souza Soares 
55 -~ OL•raldn dL' Almeida. Amaral 
56 - Tcrczlnhn de Jc~sus dn Rocha Fonseca 
5'1 - Sandra Pereira Cnntu!lrln 
58 - Mnrlsa dos Snntos Ollvelrn 

Salário Cr$ 

6.676,00 

ATO 110 l'llt:SJDENTt: N." 13, ot: 1!179 

O PRESIDENTE DO SENADO FEDERAL, no uso das atrlbulçõc• 
que llw conferem os nrtl!{os 52, Item 30 e 07, Inciso IV do Regi
mento Interno e de> c~onformldnde com n deh~gaçüu df~ cOiliJml.i!n· 
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t:1:1 QUt! lhe foi outor~ada rwlo l\to da Cnml:-o.~ào Dln~tora n." 2, de 4 
dt~ nbrtl df' 1!17:i, l' i1. vi:>! fi do (jW: r.on:~tn. do Proers:;o n." 002374:79-0, 
RESOLVr;: 

Apo.'ienUlr, Dr. JOSJ!: SOARES DE OLIVEJRJ\ Jo,ILHO, Dlrf'tor 
detlvn, SJo~-DAS-101 .4, elo Qundro PennanPnlt~ do Senado Fedt:ral, 
nos termos dos nrtiJ..lOS 101, Inciso III r. 102, Incisa I. ll'tra n da 
Constltulçi'lo da RepilbHca r,edt>ratlva do Brasil tEmcnda Cons
titucional n." I, de IU6Dt, comblnttdos com os urtigas 403, Inciso 
U. 404, lnc:Jso I ela Rt~solu~;"ào SF n.u 58, de 1912, c:om dlrelto ao." 
Vf'nclmcntos JnWgra.l:; acrescidos de 20'.:. 1 vinte por cento t c mais 
a grntlflcaçáo adlclonaJ por tempo de scrVli;!o. na forma prevlsw 
110 artigo 4.11 • ~~ t.rJ e 2. 11 da U·l n." !>.900, ele 1073, artl~o tO da Lei 
nu 4.345, de 11164, nrtii{O 2Y. Ani'XO I. da LP.In.O 6.323, de Hl76, ur~ 
tigo 1.0 da Ld n." 6. G:W, di' 11170. e a.rLigO.'i 392. ~ 4.0 c 405, lncbo 
V, da Re:ioluçüo SF n.u 58, dt' 1972. alterada pf!l:a Resolução SF' n." 
30, de 197B. 

Senado Pcdcral, 31 d1: maio de 1970. ·- Luiz Viana, Pn·sldentt'. 

GKUI'O IIRASILElltO IM liNIAil INTEKI'ARLAMENTAit 

EDITAL 

A Prcsldéncla do Grupo Brusllciro da União Interparlurnentu.r. 
no uso de suas atribuições e:itatutárias, CONVOCA a Comlssâu De~ 
Ubcrativa para reunir-se quinta-feira, dia 7 de junho próximo. às 
onze horas, cm sua sedC' no Anl'XO I do Senado Federal, 2.11 andar. 
para tratar de n.s.•nmtos de ~ua compPtCncla 

Brasilla, 30 de m:ti(l de 1979. - 0f!pt.Jtado Raymundo Diniz., 
Presldenk -- Dcput<a.do !Uac Duwell Leik de Castru, Secretário. 

GRUPO Rll,\SILEJilO I>A USIAO INTt:llPAilLJ\MESTAit 

Reunião da Comissúo Dirrtnrn, re1Liizada em 16 de maio de 1979 

As dezcsseis horas do dia dezesscls d1• mala do ano de mil no· 
veccnto~ e setenta e nOVI!, reUne-se, em .sua sede, a Comissão Di~ 
ret.orn do Grupo Brasileiro da União Intcrparlamentar, presentes 
os Sc.>nhort•s Deputado Raymundo DlnJz, Presidente, Senador Tarso 
Outra, Vlcc~Prcsldcnte. Deputado Mac Oowcll Leite de Castro, Sc
cret:lrio. e Deputado Rogério RC~o. Te:iOIIreiro Havendo número 
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legal, n Senhor Prmildcnte dcclam abertos Wi t.rabalho.1 e cscfa
rc·ct· que a prcsent<! reunião fora convocada para liC dcbn.tcr n.'i 
cml'ndas a .~ercm aprc:mntada.s ao E."itatuto do Grupo, a/Cm dllqurfn 
c~rlando o cargo de 2.u Vlcc-Prcsldcnt.c, com a qual a. Comissão 
Dcllbcratlva do Grupo havia. concordado cm reunJfto de sete dt~ 
março do corrente ano. A matéria é amplamente debatida, t!can~ 
do o Senhor Vice-PresidcnU! encarregado da !!lnboraçüo da.'i mc.os
mas. A seguir. o Senhor Vlcc-PresJLlcnte relata que durnntt• o 
ausCncla do Senhor Presidente rol procurado pelo:; Em1Ja.1xadore.-. 
<lo Reino do Marrocos c de Israel. ambos Interessado:; em que dc
lr·gaçães parlamentares de seus respectivas palse.'i vlslta.'!:scm o 
Brasil em missão de Intercâmbio parlamentar. Fica o Senhor Pr~
:>.tdcnte autorizado a estudar a posslbiUdade da renllzaq;io de:-;~a!o 
vtslta.'\, Prosseguindo, a Comissão aprova os pedidos de f!llnçõo :to 
Grupo formulados pelo Senhores Deputados Borge.'i da Sllvclrn 
Celso Peçonha, Dario Tavares, Déllo dos Santos, Erna.ni Satyro, Fcu 
Ro~a. Fhi.vio Chaves, José Maria de Carvalho, Modelito Silveira. 
Octacillo Queiroz, Paulo Marques, Paulo Rattc!i c Ralph BiaHJ. 
Nada mais havendo a tratar, suspende-se a sessão parn que se 
l.wre a Ata. Reabertos os trabalhos, às dezcssete horas, é a mcsrna 
lida e aprovada. Eu, Mac Dowcll Leite de Castra, Secretário, lavrei u 
presente Atn que irtt ii publicação. 

INSTITUTO DE PREVIDl:NCIA DOS CONGKt:551ST,\S 

PARECER 00 CONSELHO OEUBERAT!VO 

o Conselho Deliberativo do Instituto de Prevldéncia do:~ Con
~rcssistas, nos termos da competência estabelecida pelo Art. 1~. 
Item d da Lei n.o 4. 284. de 20 de novembro de 1963, tendo procc
c11do ao exame do Balancete Patrimonial e o Demonstrativo da Re
ccltn c Despesa referente~ a.o pcriodo de 1.0-4~79 a 30-4-79 ~de Ilâ
r(ccr que os mesmos se encontram certos c cm boa ordem, sati.'l'
fazendo assim a."i exlgCnclas legais. 

Brasília. DF', em 10 de mala de 1070, - Deputado Bento Gun
~·alves filho - Presidente - Senador l'assos Porto - Conselheiro 
- Senador Nebmn Carneiro - Conselheiro ·- senador Remardi
no Viana - Conselheiro- Deputado !'lauricio Fruet - Conselhei
ro - Deputado llugo Napoleât• - Conselhr.lro -- Oeputndo Da.rítl 
Ta\·ares- Conselheiro. 
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ATAS DE COMISSÕES 

COMISSAO DUI.ETORA 

Ata da l4,il Reunlão OnJinária, realb:ada em 23 de maio de 1979 

SOb n. Presldêncln do Senhor Senador Lutz Vlnno.. PresJden .. 
te, e com a presença dos Senhores Senadores NUa Coelho, Primei .. 
ro Vlcc-Prcsldcntc, Dlnnrtc Ma.rlz. Segundo Vlcc-Presldente, Ale
xnndre Costa, Primeiro-Secretário, Gnbrlcl Hermes, Se~undo-sc .. 
-cretúrlo, Lourlval Baptista, Tcrcctra-Sccrctil.rlo, e Gastão Müller, 
Quarto-Secretário, às onze horas c dez minutos do dla vinte c tr~s 
· mala de mil novecentos c setenta c nove. reúne-se n Comlssao 

~tora do Senado Federal. 

O Senhor Presidente declara abertos os trabalhos c comunica 
ter recebido Convite dn Escola Superior dt! Gucrrn parn Indicou 
um ou dols Senadores parn acompnnhnr r purtlclpnr, lnclu~lvc 
rcallznndo conferências, d(' um Ciclo de Extensão dn ESO, a ma
tizar-se no Rlo de Janeiro, de 6 n 17 de agosto do corrente nno, 
sobre ''Trnbnlhndorcs r Slndlcnlllimo". A comunlcac;lio do Senado 
Federal deverá ser cncnmlnhndn àquela. Escola ntc! o dln 26 de 
Junho. A matéria e entregue no Senhor Prlmelro-Sccret.il.rlo pnrn 
estudar e oplnnr. 

A seguir, o Senhor Presidente dA .ciência do rccc~lmcnto de 
expediente da Rcpresentncão cm Brns1Un dn Assoclncuo Brn.'illel
ra de Imprensa, relativo iL rcnllznçúo do Forum - ABl - Con
J:resso Nuclonnl de Problemas Brnsllclros, cm Brasllln, com a pnr· 
Llclpnçüo das duns Mesas do S<'nndo c da Cámurn dos Deputados, 
Inclusive nns despesas. A mutérlu e cntrcgUI' na Senhor Prlmdro
Sccrctó.rlo, pura c.studar c opinar. 

O Senhor Prcsldent.e, cm seguida, dá conhecimento â. Comissão 
Dlretora de Otielo recebido da Universidade de BraslUa, sobre a 
ren.liznc;ão do I Encontro Internacional da UnB, a tlm de anall· 
sn.r as ''Alternativas Sóclo-Polltlcn.s pn.ra o tina! do Século XX". 
pedlndo a colaboração do Senado, lncluslve 11nance1ra., e a do 
CEGRAF. O Senhor Prtmelro-Secretárlo tlcou Incumbido de exa
minar o assunto c opinar. 

Com a palnvrn, o Senhor Prlmelro-Sccrctárlo, 1nlciaJmente, crn 
nome da Comissão Dlrctora, cumprimenta c formula. votos de fe .. 
llcldndes ao &nhor Senador Gabriel Hcnnes. pelo seu n.nlvcrsá.rlo 
ocorrido n vinte c dois de mato. Em seguida, Sua Exceléncin dfs .. 
corre sobre os seguintes processos: 

l.0
J A ~u.uac;áo do pessoal lncluldo no Grupo 7' Outras AUw 

vldndcs de Nivcl Médio, do Qundro de Pessoal CLT. Como encon
tra·se t!m estudo o problema dn pnssncem do pc.ssonl cclctista. 
pnrn o Qundro Pcrmnncnt.r, lncxlstJndo esse Grupo c os empregos 
nele compreendidos no quadro cstntutlirlo, torna-se ncccssó.rlo o 
poslclonamnto do seu pessoal cm condições de ser aproveitado. As
sim sendo, Sua E>'cclêncln propàt• n extinção do citado Grupo e 
o nprovcltnmcnto dos servidores cm empregos compntlvcls do Qua
dro CLT, de rormn a que nenhum servidor do Senado, contrnt.u.
do pelo reglm<• Jurídico dn CI..T, tique em sltunçilo diferente da 
l'Xistcntc no Qundro Permanente. A Comissão Dlrctcrn, upós de
bnter n mnt.érln, aprova a su~testão, nn rorma de Ato que, llS8lna
do, vnl à publlcuçilo. 

2.01 Projeto de Rl•soluç!io n." 50, dt• Hl7ll, que extin~tuc t> 
Quudro dr Pessoal contrut.udo :lOb o regime Jurídico du Consoll-

• 
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Uar;ao das Lt'ls do Trab:dho · CLT. O SPnhor Prhnt•lro-St~rrt.'tárlu 
ln!ol·ma qut•, .l vlst:l do Rt~flUt•rlnwnto n.0 ül/7!1, o Plcn:i.rlo rcsol· 
vt·u C'Ilcamlnhar ao rceham~ ela Comlssào Dlrl't.ora o proJcUl c1e 
resolução ~m causa. Tendo ficado Incumbido de reestudar a mate
ria. julga lndlspensávt>l uma ft>!ormulnç::i.o, facC' a alguns a~pec· 
tos que, na atual conjuntura, recomendam outro posicionamento 
Assim, sugere a transformação dl' empregos cm car~os dos Sl'rvl
dores que foram submetidos às provas Cc sclcção Interna realiza
das atê 1976 c a mnnutençfio dos admitidos posteriormente no 
Quadro de Pessoal CLT, sujeitos tl um estágio prtlbatórlo minlmo 
de dois anos, após o qual poderão, a critério da Comissão Dircto
rn, ser submetidos a novos testes para o fim de terem seus cm
pregos transformados em cargos pcrmancn tcs, nos termos da lei 
cspccít!ca. Sugere, ainda, seja dada aos servidores a opcãu pela 
nova situação, com a manutenção dos aposentados e dos que não 
desejarem entrar para o quadro estatutário no Qundro de Pes
soal CLT. Dessa forma, o Quadro CLT se constituiria num esca
lão a ser transposto pelo servidor que desejasse ln~ressar no Qua
dro Permanente, obrigado a demonstrar ns qunllflcnções necessá
ria:; à nova Investidura. Esclar~e que, caso aprovada pela Comis
são Dlretora a sugestão oferecida, os servidores bcnerlclndos ficam 
obrigados à apresentação dos documentos legais e à prestação 
dos exames exigidos à posse dos runclonárlos públicos. Debatido 
o assunto em profundidade, a Comissão Dlrctora delibera decidir 
a matéria, dentro da sua competência regimental, devolvendo no 
Plenário o Projeto de Resolução n.0 50, de 1978, com parecer pelo 
seu arquivamento, vez que atendidos os seus objctivos principais 
por Ato da Comissão Dlrctora, que será pubUcado, transrarmando 
empregos em cargos. 

3,0 1 Oficio em que o Presidente do XXXV Congresso Brasi
leiro de Cardiologia sollclta autorização para. que o CEGRAF Im
prima os programas social c cientifico, livro de resumos dos tra
balhos que serão apresentados, convites otlcials c um jornal dlá
rlo com tiragem de 3.000 exemplares. Debatido o assunto, ficou 
constatado faltar qualquer especificação quanto ao custo do pe
dido. O Senhor Segundo Vlce-Presldente esclarece ser praxe do 
Senado colaborar com tais Congressos. Fica estabelecido, por una
nimidade de votos, o atendimento, no que tange aos convites, c 
o que for passivei dentro das dlsponibilldadcs do CEGRAF, sem 
grandes encargos. 

4."1 Processo n.0 DP 0303176.6, em que MAYRA CRESTANI, 
tunclonó.rln. do PRODASEN, solicita autorização pnrn. ausentar-se 
do Pais por quinze dias, a fim de acompanhar seu marido, com· 
prometendo-se a compensar os dias necessários do seu periodo 
de férias. A Comissão Dlrctora aprova. o parecer favorável do Re
lator, concedendo a autorização sollcitadn.. 

5.0 1 Processo n.• 002797798, em que MARIA DO SOCORRO 
RODRIGUES, Técnico Legislativo, Classe "B", solicita a expedição 
de passaporte de serviço, a tlm de participar do Curso de Lingua 
e Literatura Italiana, na. Scuola Lorenzo de Mediei, em Florença, 
no período de 2 de julho a 1.0 de agosto do corrente ano, bem como 
autorização para freqüentar o curso, sem qualquer õnus para o 
Senado Federal. A Comissão Diretora aprova o parecer favorável 
do Relator, concedendo a autorização requerida. 

O Senhor Quarto-Secretário, com a palavra, relata os Proces
sos n.•• 003336760 c 000172790, cm que servidores do Quadro Per
manente soUcltam retl!lcn.ção de seus enquadramentos, A Comis
são Diretora, após a.nallsar convenientemente os processos, sob os 
ângulos de eqüldade e justiça administrativa, bem como levando 
em consideração os méritos pellSOals e qualltlcações dos servido
res pleiteantes, decide atender ils postulações, na !arma de Ato 
que, assinado, vai à pubUcação, retlflcn.ndo os enquadramentos 
dos servidores CAIO TORRES, LOURIVAL ZAGONEL DOS SAN
TOS, JOAO BOSCO ALTO~ c MARIA ELISA DE GUSMAO NE
VES STRACQUADANIO, que pnssam, os dois primeiros, a Técni
co cm Legislação e Orçamento, Classe "B", Referência 53, o ter
ceiro, a Contador, Classe "C", Rc!eréncla 53, e a últlma, a Técnico 
Legislativo, Classe "C", Rctcrcncla 51. 

Junho dt: J97!1 

O Sl·nhor Qunl'to·St•('fl'tólrlo. l'nl :;n.:-ulcla, t·nt.n<t:ol uo Senho1 
Prlm!•lro-S~'crt•tnrlo. para ex:llllc. !'X))t!cllt~lll!• t•m qut· o In.it.ILutu 
ele Mdabolog:in e lmunuloJ.,~In dt• Bmsilla - IMUNO. :--~ .. coloea à 
db;poslçúu do Senado F'l'dt•ral par:1 1110 pos!ilvel eredt•nclamento 

Nada mais havendo n tratnr, às dozl' hom.i t' trinta minuto:-~, 
n Senhor Presldcn!l! dcclarn encerrados os trabalhos, pelo que. 
cu, l.ourivaJ Uaptista, Tcrcdro-S<ocrct:i.rlo, luvrcl a presente Ata 
que, assinada pelo &nhor Presidente, vnl à publicação. 

Sala da Comissão Dlrctorn. 23 de mala d(' 107n. - Sl~nudur 
Lulz Viana, Presidente. 

CO~IISS,\0 DE CONSTITUIÇ,\0 E JUSTIÇA 

11.a Reunião, Ord1nârla, realizada em 30 de maio de 1979 

As dez horas do dia trlntn de• maio de mil novecentos e seten
ta c nove, na Sala das Rcunlôcs, :;ob a presidência do Senador 
Henrique de La Rocquc, presentes os Senadores Raimundo Pa
rcn te, Aloyslo Chaves, Helvldlo Nunes, Aderbal Jurema, Lázn
ro Barbozn, Hugo Ramos, Murllo Bndaró, Nelson Carneiro, Ber
nardino VIana c Fra.nco Montara, rcúnc·se a Comlssáo de Com;
tltulção e Justiça. 

Deixam de comparecer, por motivo justificado, os Senadores 
José Sarney, Moacyr Dalla, Amnral Furlan, Leite Chaves c Paulo 
Brossard. 

O Senhor Presidente dá. Inicio aos trabalhos da Comissão, sen
do dispensada. n lclturn, da ata da reunião anterior é, cm seguida, 
dada como aprovada.. 

Passa-se a apreciação dos projetofi constantes da pauta.: 11 
Projeto de Lei da Câmara n.O 003/76 - Regula a responsabilida
de de civil das empresas de ónibus no transporte de passageiros. 
Relator: Senador Aloyslo Chaves. Parecer: injurídica. Voto em 
separado do Senador Franco Montoro concluindo pela constitucio
nalidade, juridlcidadc, ravorã.vcl no mérito c oferecendo dua..'l 
emendas. O Senador Lázaro Barboza, a quem fora dada vista. do 
processo, devolve-o c declara que acompanha o voto do Senador 
Franco Montara. Em votação. e aprovado o parecer, votando contra 
o mérito o Senador Hclvidio Nunes. c vencidos os Senadores Lá
zaro Barbozn c Franca Montara, conforme o voto em separado. 
21 Projeto de Lei do Senado n. 11 106179 - Altera o a.rt. 134, Inci
so II do Código Civil Brasileiro. Relator: Senador MurUo Badaró. 
Parecer: constitucional, juridlco, conveniente e boa técnica Jc
gislativn.. Aprovado. 31 Projeto de Lei do Senado n.O 115170 - Dis
põe sobre a utlllznção do álcool para uso combustível nutomotivo. 
Relator: Senador Raimundo Parente. Parecer: constitucional c ju
rídico. Aprovado. 4 1 Projeto de Lt!l do Senado n.0 93179 - Reabre 
o prazo para que segurados do INPS promovam n rcttncaçüo de 
seu enquadramento. Relator: Scnndor Hugo Ramos. Parecer: cons
titucional e jurídico com uma emenda. O Senador Helvídlo Nunes 
oferece voto em separado concluindo pela lnjuridlcldade. O Rela· 
tor faz a seguinte declaração: "Diante dns ponderações do Sc
nndor Helvid!o Nunes, reformo o parecer e adoto o voto do no
bre Senador Helvidio Nunes. 30-5·79. ns.l Hugo Ramos." Aprova
do. 51 Projeto de Lei da Câmara n.O 23/77 - /\Itera a redaçiio 
do nrt. 147 do Decreto-lei n.O 5.452, de 1.0 de mala de 1943 <CLT). 
Relator: Senador Almlr Pinto. Parecer: constitucional e jurídico. 
Boa técnica legislativa. Aprovado. 6 • Projeto de Lei do Senado 
n,0 47179 - Altera a Let complementar n.0 25, de 2-7·1975, parn 
permitir o pagamento do. verba de representação aos presidentes 
das Câmaras Municipais. Relator: Senador Aloyslo Chaves. Pa· 
rccer: constitucional e juridico. Favorável no mérito, Aprovado. 
7 I Projeto de Lei do Senado n.O 72179 - Isenta do Imposto de 
renda o 13.0 sn1ár1o. Relator: Senador Aloysio Chaves. Parecer: ln
constitucional. Aprovado. 81 Projeto de Lei do Senado n.O 69179 
- Altera os artigos 15, caput, c 16 do Decreto-lei n.0 1,642, de 7 de 
dezembro de 1!178. Relatar: Senador Aloysio Chaves, Parecer: ln
constltuclonnl. Aprovado, vencidos os Senadores Lázaro Bnrbozn 
e Nelson Carneiro. 

Nada mais havendo a tratar, encerra-se a reunião lavrando, 
cu, l\1aria llelenn. Bueno Brandão, Assistente, a presente n.ta que, 
Udn e aprovada, será assinada pelo Senhor Presidente. 
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Lub Viana (ARENA- BA) 

1 •·Yice·Prellft•nt• 

Nilo Coelho (ARENA- PE) 

2• • Vlce-Pre•ldent• 

Dinorte Mariz (ARENA- RN) 

1•-hcret,rlo 

Ale11andre Co1ta (ARENA- MA) 

Gabriel Herme1 (ARENA - PA) 

COMISSOES 

Diretor1 JoM Soarei de Ollwira Filho 
lacah Mexa ti- Tarreo 
Talefont11 223·62« ;:225·8.50.5- Ramo i• 193 e 257 

A) SERVIÇO DE COMISSOES PERMANENTES 

Chefer Claudio Corlo1 Rodrigue1 Co1to 

Local r Anexo 11 ·- Tcrreo 
Telefom'r 225·850.5- Ramoi1 :JOI·e 313 

COMISS~O DE AGRICULTURA -(C.\) 
(7 membro•) 

COMFOSIÇÀO 

Pr"idenlet helc11lo Vieira 
Vlca·Pretldenter Leite Chawu 

Titulor11 

1, t1auo1 Porto 
2, Benedito Canelo• 
3. Pedra Pedrouian 
4, Jo .. Uns 

1' E .... ta.ia Vieira 
2, Leite Chovei 
3. Jo1t Richa 

S~o~plentu 

ARENA 
I, Jutohy Magolhóe1 
2. Atfon1o Comaroa 
3. Joóo Calmon 

MDB 
I, .Agenor Maria 
2. Amoral Pei11oto 

Auittente1 56nio Andrade Pei11oto - Ramal 307 
Reunl6e11 Quortal·felun, Cll 10r00 horat 

MESA 

locol1 Sala "Ruy Borbo1a''- Ane11a U- Romoit 621e 716 

COMISSAO DE ASSUNTOS REGIONAIS -I C AR) 
(7 membrol) 

COMPOSIÇ~O 

Pre1idente• M~tnrllli Canole 
Vice·flttlidenleo .Agtnor Mar1a 

3•·S•cr•tcirlo 

Louri"<~ol 8apti1ta (ARENA- SE) 

Gcnlóo MUller (ARENA- MT) 

Suplentellle Secretários 

Jorge ICalume (ARENA - AC) 

Benedito Canela• (ARENA - MT) 

Panos POrto (ARENA - SE) 

Titular" 

1, M1ndH Conote 
2. JoMlin• 
3. Jo4a BoKc 
4, Vie~nte Vuolo 

I, fyondro Carreira 
2. Agenor Mario 
3. Mouro BeneYidll 

Suplen1t1 
ARENA 

I. Raim~o~ndo Potente 
2. Alb.rto Silvo 
3. Almir P1nto 

MDB 
I. Marcai Frt!ro 
2. Humberto Lucena 

Auillent•• Corlo1 Guilherme Fon~teo- Ramal 676 

Reuni6e1r Ter~cu·feiro1, Cu IOtOO horo1 
Locolr Sola "CioYil BtYllacquo"- Ane•o 11- lfomal623 

COMISSÃO CE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA- (CCJ) 
(15 men1bto1) 

COMPOSIÇ~O 

Pruldente, Henrique de la Rocque 
I•·Vic"'•Prt~idente, Aloy•ia Cha ..... 
2•.Yiu•Prelidenllr Hugo Romo1 

Titulares 

1, Henrique de lo Rocque 
2. Holvldio Nun11 
3. Jolt Sarney 
4, Aloy1io ChoYII 
.S. Aderbol Juremo 
6. Murilo Badaro 
7, Moocyr Dolto 
8, Amoral Fur/on 
9, Raimundo Parente 

I, Hugo Romot 
2. Leitt ChOYII 

Lazoro Borbozo 
4. Nelton Carneiro 
5. Paulo Brouard 

Franco Montara 

Suplent11 
ARENA 

1. Lanair Vorgo1 
2. Joóo 8o1co 
3. Almir Pinto 
4. Milton Cobrai 
5. Bernardino Viana 
O. Arnon da Mello 

MD8 
• 1, Cunha Limo 

2. Toncredo Neve~ 
3. Dirceu Cordo1o 

Anil lente, Mnrlo Helona 6~·•no Bretndoo- Roma! 30' 
Rt~uniõ"'' Quottat·feiro,,o,\0,00 hora1 
lotoL Sola "Cio~i• lleYilocquo"- Àr11110 11 -Ramal 023 

LIDIRANÇA DA AliNA I DA MAIORIA 

• 

Lid•r 
Jarbas Panar!nha 

Ylce-Lider•• 
Alaytia Chavet 

Jotf tint 
Aderbal Juremo 
Lomonto JUnior 
MoocyrOalla 
Murila Badoro 
Saldanha Cerzi 

LIDIIANÇA DO MDII DA MINORIA 

Lid•r 
Paulo Brouard 

Ylc•·Líd•n• 
Henrique Santillo 
Humberto Lucena 

Marco• Freire 
Ma~o~ra BeneYidet 
Orutet Quarcia 

Pedro Simon 
Roberto Saturnino 

COMISS~O DO DISTRITO FEDERAL -iCDF) 
( 11 mambrot) 

COMPOSIÇ~O 

Pr11idente: Jeu~ F,.i,. 
Vice·Presidente, lazoro Barbara 

TiiLIIDrll Suplentu 
.4.RENA 

1 . Jeuo Freire I. Jow Gui~mord 
2, JoOo Basco 2. Tor~o Outra 

3. Panos POrta 3. Bendito Canelai 

'· Saldanha Derri '· Moocyr Dollo 
S. Aflon1o Camargo .. Murilo Badoro 
7. Benedito Ferreiro 

MD8 
I. Itamar Franco I. Hem-ique Santil!o 
2. lozoro 6arboza 2. Roberto Saturnino 

3. Adalberto Seno 3. GiiYon Rocha 

'· Mouro Bennid11 

Auittenle: Ronaldo Pacheco de OliYtiro- Ramal 306 
Reuniótl: Quintal·feirol, 01 10:00 hora1 
Local: Solo "Ruy Barbo1a"- Ane•o ti- Romah 621e 716 

COMISSÃO 06 ECONOMIA- (CE) 
( 11 membrot) 

COMPOSIÇÀO 

Prelidtntt: Itamar Franco 
V•ce·P~elidente· Roberto Saturn~na 

Titulartl Suplent11 
ARENA 

I. 
2. 
3 

' 
). .. 

Arnon de MeUo 
Bernardino Viana 
Jo11 Lin1 
Jeu1 F1eirt 
Mthon Cabral 
Bentdito Canelai 
luir Cowalconle 

Robtrto Soturn1no 
Itamar Fror~co 
MOICOiflllte 

4 fledro S•mon 

1 HeiYtdio Nunll 
'1 .4.fberto SiiYa 

Benedito Ferreoro 
Viuntt V11olo 

MD8 
1 Jo11 R1cho 
'1 Orn111 Cuerc•o 

Tonc,.do NeYe\ 



DIARIO OU CONGRt-:SSO NACIONAl. 1:-if'(l'ào Jl) 

Anistente1 Daniel Rei• de Souto- Ramal675 
ReuniOe11 OuartOI·feira•, 01 10130 hora& 
Locol1 Sala "RUy Barbo1o"- Anexo 11- Ramoi1621 e 716 

COMISSÃO DE EDUCAÇÀO E CULTURA -(CEC)
(9 membro&) 

COMPOSIÇÃO 

Pre1idtnle1 Jo6o Calmon 
Viu·Ptt1idente1 Jutohy Magolhóe~ 

Titularn 

1. Joóa Colmon 
2. T ano Outra 
3. Jutohy Magalhóes 
4. Aloysio Chave~ 
S. Aderbol Juttma 
6. Jo11 Sarney 

I . Adalberto Stno 
2, Evelotio Vieira 
3. Franco Montara 

Supltnte• 
ARENA 

I. Jas• Lln• 
2. Arnon de Mello 
3. Jorge Kolume 
4, Ptdro Pedro11ion 

MDB 
1, Marcai Fttirt 
2. Gilvan Rocha 

As1i1ttntt1 56nia Andrade Peixoto- Ramal 307 
Rtunióllt Quintol·feiro•, Cu I0100 hora• 
Local! Sala "Cióvi• llevilocqua"- Anexo 11 - Rama/623 

COMISSÃO DE FINANÇAS -(CF) 
( 17 mtmbro•) 

COMPOSIÇÃO 

Pr11idtnlt1 Cunha Lima 
Vlct·Prt~identtJ Toncrtdo Ntvtl 

Titularu Supltnttl 
ARENA 

1, Raimundo Pottnte 1, Saldanha Otni 
2, Jo1t Guiomard 2. Henrique de Lo Rocque 
3. Arnon dt Mali o 
4. Lamanto JUnior 
5. Alfonso Cam~rgo 
6. VIcente Vuolo 
7. Alberto Silvo 
8. Amoral Furlon 
9, Jorge Kolume 

10. JutahyMagolh611 

11 . Mend11 Canele 

I. Cunha Limo 
2. Tancreda Ntvtl 
J. Roberto Saturnino 
4. Amoral Peixoto 
l. Pedra Simon 
6. Mouro Btnevidt1 

3. Jeue Freire 
4. Jose Sorney 
5. Milton Cabral 
6. 

MDB 
1, Paulo Brouard 
2. Marco• Freire 
3. Lazoro Borbota 
<4. Jo•• Richo 

Aulsten1e1 Anr6nio CÕrlo1 de Nogueira- Ramol67.5 
Reunl6tt1 Quinla&·ftlrol, à1 9!30 horas 
locai! Solo "Cióvi&Btvllocquo"- Anexo 11- Ramal 623 

COMISSÃO DE LEGISLAÇÃO SOCIAL -ICLS) 
(9 membros) 

COMPOSIÇÃO 

Prt~idenltl Htlvldia Nun11 
Vice·Prt~idtnlel Ltnoir Vargo11 

Titularei 

hnolr Vergo• 
2. Helvldio Nunu 
3. Jent Freire 
A. Moacyr Oollo 
5. He~rlqut dela Rocque 
ó. Alay11io Chove• 

SYpltnltl 
ARENA 

I, Jutohy MagolhOtl 
2. Raimundo Porenle 
3, JoOo Calmon 
-4, Benedito Conela1 

M08 
1. Franco Montara 1. Ntl1on Carntiro 
2. Humberto Lucena 2. Morcot Freire 
3. Jai1on Barreto 

Anisltnte1 Daniel Reis dt Souza- Romol67.5 
ReuniOt11 Ouinta•·ftiro•, 61111,00 horas 
Local1 Solo "CiáYil BtYilocquo"- Anexa 11- Ramal 623 

COMISSÃO DE MINAS E ENERGIA -(CME) 
(7 membros) 

COMPOSIÇÃO 

Prt~idenltl Arnon dt Mello 
Vice·Prtlidentfl, Alberto Silvo 

Titulare& 

I, lulz Cavalcante 
2. Milton Cabral 
3. Alberto Silvo 
4. Arnon de Me/la 

1, Dirceu Cardoso 
2. l!amor Franco 
3. Henrique Sontilto 

Suplente• 
ARENA 

1, AHan10 Comorgo 
1. JoOo Calmon 
3. Jutohy Magolh6t1 

MDB 
I, Gilvan Rocha 
:2, Roblrto Saturnino 

Ani1ttntt1 Ronaldo Pacheco de Ollvtira -Ramo! 306 
Reuni6t11 Quortal·felros, àt 11,00 horas 
Locol1 Anexo "8"- Sala oo lodo do Gab, da Sr. S.nodor 
Joóa Basco - Ramal 484 

COMISSÃO OE REDAÇÃO -(CR) 
(' membro•) 

COMPOSIÇÃO 

Prellldtntt1 Dirceu Cordato 
Vic,.Pmldenfrt, Adalblrto Seno 

Titulares Supltnt .. 

1. Tor&o Dutro 
2. Saldanha O.ni 
3, Mendtl Canele 

1. Dirceu Cardo10 
2. Adalberto S.no 

AR! NA 
l. JoOo Colmon 
2. Murilo Badoro 
3. JoM Sorney 

MDB 
1, Hugo Ramo& 

Aui&tenlel Mario Thertzo Magolh6t1 MaMo - Ramal 13ol 
Reuni6t11 Quintol·feira•, Cn I :i100 horo1 
local, Sola "Ciovitlltvilacqua"- Anexo 11- Ramol623 

COMISSÃO DE RELAÇOES EXTERIORES -ICRE) 
(1.5 membro•) 

COMPOSIÇ/.0 

Prnidenle1 Tor10 Outro 
l•.Yict•Prtlidenlto; Saldanha Oenl 
2'·Vice•Pre~ldenln; Lomanto Juniar 

Tirulortl Suplenlll 
ARENA 

I. Torso Dutra 1. Aloy1io Chav11 

2. Bernardino VIana o Pttdro Pedrouian 

3. Suldonho Otui Hunriqutt de La Rocque 

4. lomonlo Junior .\ J0\11 c~iomard 

5. Mend11 Canal• luiz Covo !conto 
6. Aderbal Juramo 6 

7. AlmirPinto 
8. Lenoir Vorgot 

'· Joll Sarney 

.lunlm tlt• )tJ7tJ 

MDB 
1. Paulo Srouard 1. Marco\ Freire 
2. fWel1on Carneiro 2. Mouro Btnevid11 
J. homor Franco 3. leite Chovtl 

•• Jo1t Richo 
5. Amoral Ptilolo 
O. Toncredo Ne'ltt 

Aui1ltnle1 António Carlo1 de Nogutiro- Ramal 075 
Reunl6u, Ouarfat·f•irol, ó1 II100 hora• 
Locol1 Sola "Rur Barbo&o"- Anexa 11- Ramai•621 t 710 

COMISSÃO DE SAÚDE - (CS) 
(7 membro•) 

COMPOSIÇÃO 

Prttldente1 Gilvon Racho 
Vict·Prt~idtnttJ Henrique Santillo 

TituiCreJ Suplentt1 
ARENA 

1. lomanlo Júnior 1, Saldanha Dtrti 
2. Almir Pinto 2. Jorge Kalume 
3, Alberto Silva 
4. Jo•• Guiomard 

3. Benedito Canela• 

MDB 
I. Gtlvan Rocha 1. Jo .. Richa 
2. Henrique Santillo 2. Adalberto Sena 
3. Jal10n larrtto 

Aui1ttnfe1 Carlos Guilherme Fon11ca- Romal676 
Reuni6es1 Quinta•·feiro•, ót 10130 hora• 
local1 Solo "Ruy Borbo•o"- Anexo 11- Ramoit 621 e 716 

COMISS.lO DE SEGURANÇA NACIONAL- (CSN) 
(7 membrot) 

COMPOSIÇÃO 

Prt1idtntt1 Jorge Kalumt 
Vict•Prtllldtnltl Mauro BtneYidtl 

Ti!ulores Suplent11 
ARENA 

I. Jorge Kolumt 1. Roim~ndo Portnl• 
2. luit Cavalcante 2. Amoral Furlon 
3. Mutilo Bodoro 3. Jo1t Guiomard 
4. Btntdiro Ferreiro 

MDB 
I. Mouro Btnevidn I. Cunho limo 
2. Agenor Mario 2. Ja!1on Bar!IIO 

Hugo Ramal 

Alli11ente1 Cario• Guilhtrmt Fon11ca- llomol676 
Reuni0t11 Ouartos•feiros, 019130 horas 
loco/1 Sola "Ruy Barbo1o"- Ane~a 11- Ramoil621 e 71ó 

COMISSAO DE SERVIÇO PU SUCO CIVIL -ICSPCI 
17 membro1) 

COMPOSIÇÀO 

Presidente: hondro Co11eira 
Vict·flrt~idenle: Humberto l~o~ctM 

Til~o~lares 

Roi mundo Parenlt 
Hennque de Lo Mocq~o~e 
S.rnordtno V1ona 
Alberto Sdwo 

S~o~plentn 

ARENA 
I Allon1a Como•Qo 

Pedro Pedrou1on 
Aderbol Ju,.mo 



,Junhodt' 1979 DIARIO DO CONGRf.SSO NACIONAL CSeção III 

Evandro Carreir,:: 

Humb.rto L!.Ktnr. 

Lcuaro larbo1:. 

MOB 
1. Ore'ttet Ou6rcio 
2. E111IO.la Vieira 

Titulare' 

1. Ber~edito Ferreira 
2. Vicente Vuolo 

;:.ui1tente1 S6nia .lo.ndrod• P .. i.lllc.- li amai 307 3. Po.::lra Pedro11ian 
li:~uni6e11 Quintu:·flllr.:~:, 01 Ç).:JO l1oro1 4. Aflan10 Camorgo 
lo~ol1 Sala "Ruy e,ubc.~o"- Anuo 11- Ramai1621 I 716 

Suplente• 

1. Pano• P6rto 
2. lomonto Junior 
.1. Alberto Si!Yo 

MOB 

COMISSAC L)t; fltAJ-4SPORTES. COMUNICAÇ0E5 1. fyondro Carreiro I. leite Cho.,., 
Agenor Mario ! Dhi<.lo.S Pti&UCA''- (CT\ 2. lozaro 8arbo1o 

(? IU·m~r:o) 3. Ore11.:~ QuOrGIO 

COMPCliiÇÃO 

PrKidtntes leMdlto Ferreira 
Vire·,,.,.;dente1 VIcente Vúalo 

Anistente; Ro:.aldo Pacheco de Oliveirc- Ramal306 
Reunió-111 Terça1•feira1, ál 10.00 horo; 
Local1 Sala "Ruy Barbo10"- Ane11o 11- Ramoil621• 716 

110!'1,'\,S 1 I 
--

: IIO!V\S 'I'LHÇl1 s ,.. L I ,. I I "C'I''T~· ...... OUINTA 1 \ oJ \.;I~ .J ..,,.,1# 

--·---i-- r -
I 
I c.T. RUY 8ARnOSi\ 

HONF1LD~ I C,F, 
R""ais-G2l o 7lG 

10:00 li 09:30 
C-4\.R, CLÓVIS Bj;VH,fiCQUII GUILHERm: C .S ,P .C. 

RJ.:r,u1 - 623 

P.ORJ\S QUARTA s 1\ L A S ASSISTENTE I C.E.C I 

09:30 c.s.N. RU'f B,\RBOS/1 GUILHERME 10:00 
namil.is-621 e 7lG c.o.r. 

c.c.J. CLOVIS BEV!L~CQU/\ MARIA 

Ramal - 623 HELENA 10:30 c.s. 
lO:OO 

c ,}1, RUY BARBOS,\ SONI/\ 
Ramais-621 e 716 ll: o o C,L,S. 

10:30 C,E, RUY BARBOSA DANIEL 
Ramais-621 e 716 12:00 C.R. 

C.R.E. RUY BARBOSA ANTONIO 
Ramais-621 e 716 CARLOS 

ll :00 

C,M,g. ANEXO "D" RONALDO 
Ramal - 464 

I 

8) SERVIÇO DE COMISSOES MIST ÁS, ESPECIAIS 
E DE INCU!RIIO 

Chefe, Ruth de Souza Co1tro 
Local, Anuo U- T•rr•o 
Telefone1 225·8505- Rornol303 
1) Comin611 Temperaria\ poro Projetei do Cor~gr1no "'·· 
cionol 
2) Comiu6el Temperaria• poro Apra.óoço.l de Vttol 
3) Comiu6e1 Especioi• 1 delnquerito, e 
4) Comin6o Misto do Projeto de lei Orçamentaria (ar! i'' .. 
do Regimento Comum). 

Aui1tentes de Comiu6cr'' Haroldo P•reiro Fernondll - ~"" 
mal 6741 Alfeu de Oliveira - Romol 674; Clcride Mario b 
Cruz- Romal5981 Mouro Lopn de So- Romol310; L~"( 
L.i\'01 ferra C01to - Ramal 3 I .o. 

I . ss !S'"'.'"'T'J:' I s ,.\ L ;, S /', ',:;.,,,...,I 

I --: 
CL'jV.::S DL:VIZ..,~C·2l:i\ ;,:;·::·::ru 
ft,lf:lal - 623 CAfU..OS 

fWY I1\RDOSl\ sw:~u\ 
[IJ.,";;,:llS .. 62~ e lló 

CLOVIS BEVIL~CQUA SONIA 
Ramc11 - 623 

RU~ BhnBOSA R.ONi~DO 

namais-621 c 716 

RU~ BARBOSA GUILIIER:·IE 
Ram,is-621 e 716 

CLOVIS BEVIL!.CQUA DANIEL 
Ramal - 623 

CLOVIS BEVIL~CQUA HARIA 
Ramal - 623 THEREZA 

-


